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Sammanfattning
Brynäs är en stadsdel som är starkt präglad av 1960-talets stadsplaneidéer, med breda trafikleder, 
planskildheter och funktionsseparerad bebyggelse i ett öppet bebyggelsemönster. Samtidigt lever 
bilden av det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets Brynäs kvar väldigt starkt i människors 
medvetande: stadsdelens ursprungliga stadsplan med breda avenyer och numrerade tvärgator nämns 
ofta trots att en stor del av gatunätet utplånades under 1960- och 1970-talen.

Med en ny syn på trafikplanering kom genomfartstrafiken på 1980-talet att ledas förbi stadsdelen. 
Det som ditintills varit tungt trafikerade genomfartsleder blev i ett slag ödsliga stadsrum med 
bebyggelse som vände sig från gatorna.

I 2009 års översiktsplan för Gävle stad så framhålls att det mesta av den nya bostadsbebyggelsen i 
Gävle ska tillkomma i den centrala staden, längs kollektivtrafikstråken och i vattennära lägen. 
Brynäs uppfyller alla dessa tre kriterier men för att översiktsplanens mål för bostadsutbyggnaden 
ska kunna uppnås måste en större andel av bostäderna byggas på Brynäs än vad planen föreslår. Jag 
har därför valt att undersöka hur en sådan förtätning av Brynäs kan genomföras på ett sätt som är 
attraktivt och bidrar till ett vitalt stadsliv samtidigt som man läker såren efter 1960-talets 
trafikoptimism och anknyter till stadsdelens äldre planmönster.

I undersökningen knyter jag an till teorier av bland andra Jane Jacobs och Jan Gehl och även till 
aktuell svensk stadsbyggnadsdebatt.

Undersökningen visar att upp till ungefär 22 000 m² byggnadsarea kan tillskapas i stort sett bara 
genom att ta i anspråk parkeringsytor, impedimentmark (överblivna, oanvändbara markytor) och 
överdimensionerade trafikytor. Beroende på exploateringsgraden skulle den kunna rymma från 88 
000 m² våningsyta lokaler eller ca 880 lägenheter (vid 4 våningars bebyggelse) till 132 000 m² 
våningsyta lokaler eller ca 1 320 lägenheter (vid 6 våningars bebyggelse), motsvarande mellan 1 
700 och 4 000 boende. Detta tillskott av boende, upp till 50 % fler, skulle öka underlaget för 
kommersiell service i stadsdelen och ge förutsättningar för ett vitalare stadsliv. Samtidigt skulle de 
föreslagna förändringarna av gatunätet och de större gatorna ge bättre rumsliga förutsättningar för 
ett folkliv och göra det lättare att hitta till stadsdelens befintliga butiksgator. I rapporten ges 
exempel på hur flera av gatorna i området kan omdanas från trafikleder, i första hand utformade för 
biltrafik, till trivsamma stadsgator, utformade för att även kunna vara vistelseytor för människor. 
Trots att antalet boende skulle kunna öka med upp till 50 % så skulle trafiknätet i stadsdelen ändå 
klara av den ökade trafiken.
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Abstract
Brynäs is a neighbourhood strongly characterized by the urban planning paradigm of the 1960s, 
with wide traffic arteries, grade-separated crossings and a spatial separation of land uses and 
buildings. At the same time the image of Brynäs of the late 19th and early 20th centuries lives 
strongly in the minds of people: the original city plan of the neighbourhood, with its wide avenues 
and numbered streets, is often mentioned despite the fact that much of it was destroyed in the 1960s 
and 1970s.

With a new view on traffic planning the through traffic was moved outside the neighbourhood in the 
1980s. What had until then been heavily trafficked thoroughfares in an instant transformed into 
deserted city spaces with buildings turnings their backs to the streets.

According to the comprehensive plan of 2009 for Gävle city most of the new residential 
development will occur in the central city, along public transit corridors and in areas close to shores. 
Brynäs fulfils all these criteria but to reach the goals for residential development a larger share of 
the development must occur in Brynäs than what is suggested in the comprehensive plan. I have 
therefore chosen to investigate how such a redevelopment of Brynäs can be done in an attractive 
way that contributes to a vital city life while at the same time heals the wounds inflicted by the 
traffic optimism of the 1960s and refers to the older urban pattern of the neighbourhood.

In my investigation I'm referring to theories of, among others, Jane Jacobs and Jan Gehl and also to 
contemporary Swedish urban planning discussion.

The investigation shows that up to around 22 000 square meters of ground floor area can be created 
just by developing car parks, leftover land and space occupied by over-dimensioned roads. 
Depending on the density of the development this means between 88 000 square meters of gross 
floor area or around 880 housing units (at an average of 4 storeys) and 132 000 square meters gross 
floor area or around 1 320 housing units (at an average of 6 storeys), corresponding to between 
1 700 and 4 000 residents. This addition of residents, up to 50 % more, would increase the demand 
for commercial service in the neighbourhood and give conditions for a more vital city life. At the 
same time the proposed changes of the street network will render better spatial conditions for a city 
life and make it easier to find the way to the existing local shopping streets. In the report examples 
are given on how several of the streets can be redesigned from traffic arteries, designed primarily 
for car traffic, into comfortable and enjoyable city streets. Despite the fact that the number of 
residents could increase by up to 50 % it is my assessment that the traffic network of the 
neighbourhood still would handle the traffic increase.

iii



Innehållsförteckning
Förord....................................................................................................................................................i
Sammanfattning...................................................................................................................................ii
Abstract...............................................................................................................................................iii
1. Inledning...........................................................................................................................................1

1.1 Bakgrund....................................................................................................................................1
1.2 Syfte och metod.........................................................................................................................1
1.3 Geografisk avgränsning.............................................................................................................1

2. Översiktsplanen................................................................................................................................2
2.1 Det framtida bostadsbyggandet.................................................................................................2
2.2 Bakgrund och motiv för utbyggnadsalternativen.......................................................................4
2.3 Analys av översiktsplanens utbyggnadsförslag.........................................................................4
2.4 Alternativa kriterier för analys av översiktsplanens utbyggnadsförslag....................................6

3. Utblick - Den täta blandstadens återkomst.......................................................................................8
3.1 Från funktionsseparering till funktionsblandning......................................................................8
3.2 Stockholm och den gråa vågen..................................................................................................9
3.3 Stockholms översiktsplan från 1999........................................................................................10
3.4 Promenadstaden och Stockholms översiktsplan 2010.............................................................10
3.5 Yimby-rörelsen.........................................................................................................................11
3.6 Uppsala kommuns översiktliga planering................................................................................11

4. Attraktiva stadsmiljöer – teori och metod......................................................................................16
4.1 Jane Jacobs: Den amerikanska storstadens liv och förfall.......................................................17
4.2 Jan Gehl: Livet mellem husene. Udeaktiviteter og udemiljøer...............................................20
4.3 Allan B. Jacobs: Great streets..................................................................................................24
4.4 Space syntax-analys.................................................................................................................25
4.5 Trafikslagen och gatans utformning........................................................................................26

5. Brynäs.............................................................................................................................................31
5.1 Stadsbild och markanvändning................................................................................................32
5.2 Historia och äldre stadsbild......................................................................................................34
5.3 Förändringen av stadsbilden och planmönstret efter 1950......................................................35
5.4 Tidigare planer.........................................................................................................................39
5.5 Översiktsplan 2010 och Brynäs...............................................................................................42
5.6 Grönstruktur.............................................................................................................................43
5.7 Förutsättningar för förtätning på Brynäs.................................................................................45
5.8 Jane Jacobs idéer tillämpade på Brynäs...................................................................................46
5.9 Trafiknätsanalys.......................................................................................................................49
5.10 Vägledande principer för ny bebyggelse...............................................................................51

6. Förslag – Brynäs.............................................................................................................................53
6.1 Förändring av gatunätet...........................................................................................................53
6.2 Space syntax-analys.................................................................................................................53
6.3 Resultat....................................................................................................................................56

7. Förslag – Brynäsgatan....................................................................................................................57
7.1 Historia.....................................................................................................................................57
7.2 Nuvarande utförande................................................................................................................58
7.3 Analys av gaturummet.............................................................................................................59
7.4 Förutsättningar för stadsliv......................................................................................................60
7.5 Förslag till förändring av gatan................................................................................................60
7.6 Möjlig ny bebyggelse...............................................................................................................61
7.7 Resultat....................................................................................................................................63

8. Förslag – Kaserngatan....................................................................................................................65
8.1 Historia och nuvarande utförande............................................................................................65



8.2 Analys av gaturummet.............................................................................................................66
8.3 Förutsättningar för stadsliv......................................................................................................66
8.4 Förslag till förändring av gatan................................................................................................67
8.5 Möjlig ny bebyggelse...............................................................................................................68
8.6 Resultat....................................................................................................................................69

9. Förslag – Islandsplan......................................................................................................................71
9.1 Historia.....................................................................................................................................71
9.2 Tidigare planer.........................................................................................................................72
9.3 Nuläge......................................................................................................................................73
9.4 Analys av platsen.....................................................................................................................73
9.5 Analys av trafiksystemet..........................................................................................................74
9.6 Förslag till åtgärder..................................................................................................................75

10. Övrigt............................................................................................................................................77
10.1 Övrig möjlig ny bebyggelse...................................................................................................77
10.2 Parkering................................................................................................................................79

11. Utvärdering och diskussion..........................................................................................................80
12. Efterord.........................................................................................................................................82
13. Referenser.....................................................................................................................................83

13.1 Litteratur................................................................................................................................83
13.2 Översiktsplanerelaterade handlingar från Gävle kommun....................................................83
13.3 Övriga handlingar från Gävle kommun.................................................................................84
13.4 Personlig kontakt...................................................................................................................85
13.5 Publikationer från Vägverket m.m.........................................................................................85
13.6 Handlingar från Stockholms stad och Uppsala kommun.......................................................85
13.7 Övriga källor..........................................................................................................................86
13.8 Illustrationer...........................................................................................................................87





Stadsförnyelse på Brynäs

1. Inledning

1.1 Bakgrund
I början av 2004 beslöt Gävle kommunfullmäktige att inleda arbetet med att ta fram en ny 
översiktsplan, något som inte gjorts sedan slutet av 1980-talet. Arbetet inleddes med att ett program 
för översiktsplan för Gävle stad togs fram i vilket visioner, förutsättningar och mål formulerades. 
Med hjälp av webbaserade enkäter, stadsdel för stadsdel, och dialogmöten öppna för allmänheten 
genomfördes sedan 11 stadsdelsstudier som redovisade stadsdelarnas förutsättningar och 
möjligheter. Den färdiga översiktsplanen för Gävle stad ställdes ut i april-juni 2008 och antogs av 
kommunfullmäktige i april 2009. En stor skillnad mellan den nya översiktsplanen och tidigare 
planer är att den nya planen avfärdar tanken på att bygga ut nya stadsdelar och föreslår i stället att 
bostadsutbyggnaden i första hand ska ske genom förtätning av den centrala staden, genom 
utbyggnad längs kollektivtrafikstråken och genom utbyggnad vid vattnet.

Stadsdelen Brynäs, i östra utkanten av centrala Gävle, växte fram kring förra sekelskiftet som en 
industri- och arbetarstadsdel. Karaktäristiskt för stadsdelen var den låga, regelbundna 
trähusbebyggelsen och det regelbundna gatunätet med breda långgator och till dessa numrerade 
tvärgator. Från 1900-talets mitt revs dock nästan all trähusbebyggelse och ersattes med öppen 
bebyggelse av förortstyp och många av gatorna lades igen eller byggdes om till trafikleder med en 
hög grad av trafikseparering. Trots detta är rutnätsstaden Brynäs och dess numrerade tvärgator 
fortfarande en av stadsdelens mest kända egenskaper.

Även om Brynäs inte utpekas i översiktsplanen som en stadsdel att förtäta är det min bedömning att 
Brynäs har goda förutsättningar för en förtätning och att denna rätt utförd skulle bidra positivt till 
stadsdelens attraktion.

1.2 Syfte och metod
Syftet är att med utgångspunkt i den blivande översiktsplanen, stadsdelsstudierna och andra 
tillämpliga kommunala strategidokument som till exempel de för trafik och kulturmiljö genomföra 
en fördjupad studie av stadsdelen Brynäs. Arbetet ska mynna ut i ett förslag till hur stadsdelen 
Brynäs ska kunna förtätas med ny bebyggelse för bostäder, handel och verksamheter och bli en 
integrerad del av centrala Gävle samtidigt som Brynäs historiska identitet bevaras och stärks. 
Förslaget ska också ha stöd i olika relevanta teorier för attraktiv stadsbyggnad.

1.3 Geografisk avgränsning
Den geografiska avgränsningen är stadsdelen Brynäs, definierad som den del av Gävle som 
omgärdas av Gavleån och Inre fjärden i norr, Södra stationsområdet i väster, järnvägen till Bomhus i 
söder och Järvstabäcken i öster.
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2. Översiktsplanen
Översiktsplanen infördes i det svenska samhällsplaneringsväsendet med Plan- och bygglagen (PBL) 
1987. Det hade redan tidigare funnits olika översiktliga strategiska planverktyg men med PBL fick 
den översiktliga planeringen en enhetlig utformning i hela Sverige. Varje kommun skulle senast 
1990 ha antagit en översiktsplan och kommunfullmäktige skulle varje mandatperiod ta ställning till 
översiktsplanens aktualitet.

Sedan 1990 har de flesta kommuner tagit fram nya översiktsplaner. Några kommuner, som till 
exempel Örnsköldsvik, Helsingborg och Stockholm, är inne på sina tredje eller fjärde 
översiktsplaner i ordningen.

Gävle kommun antog 1990 sin första översiktsplan men har sedan dess inte antagit någon ny, utan 
bara aktualitetsförklarat den befintliga samt, i några fall, kompletterat den med en fördjupad 
översiktsplan. Först i maj 2004 beslöt kommunfullmäktige att inleda processen att ta fram en ny 
översiktsplan. Arbetet inleddes med att ett program för översiktsplan för Gävle stad togs fram i 
vilket visioner, förutsättningar och mål formulerades. Med hjälp av webbaserade enkäter, stadsdel 
för stadsdel, och dialogmöten öppna för allmänheten genomfördes sedan 11 stadsdelsstudier som 
redovisade stadsdelarnas förutsättningar och möjligheter. Den färdiga översiktsplanen för Gävle 
stad ställdes ut i april-juni 2008 och antogs av kommunfullmäktige i april 2009. En stor skillnad 
mellan den nya översiktsplanen och tidigare planer är att den nya planen avfärdar tanken på att 
bygga ut nya stadsdelar och föreslår i stället att bostadsutbyggnaden i första hand ska ske genom 
förtätning av den centrala staden, genom utbyggnad längs kollektivtrafikstråken och genom 
utbyggnad vid vattnet.

2.1 Det framtida bostadsbyggandet
I Program för översiktsplan Gävle stad1 är utgångspunkten att Gävle kommun till år 2025 får 10 000 
nya invånare och 5 000 nya hushåll, något som kräver 7 000-8 000 nya bostäder. Siffrorna baseras 
på det kommunala strategidokumentet Förslag till planeringsfolkmängd 2004-2015 med utblick mot  
20252 som antogs av kommunstyrelsen den 17 juni 2004 och som säger att planeringsfolkmängden 
ska vara 97 000 invånare år 2015 och att, om utvecklingen fortsätter i samma takt, befolkningen är 
102 000 invånare 2025. Jämfört med befolkningen vid årsskiftet 2002/2003 är det ungefär 10 000 
nya invånare.

Programmet drar sedan upp riktlinjer för hur efterfrågan på 7 000-8 000 nya bostäder ska mötas. 
Bostadsutbyggnaden sammanfattas i fem punkter som återkommer genom hela 
översiktsplanearbetet:

– bygg inom den centrumnära staden

– bygg längs kollektivtrafikstråk och infartsvägar

– bygg ut staden med vattenkontakt

– bygg på den tätortsnära landsbygden

– bygg ut orter på kommunens landsbygd.

Två andra alternativ som diskuterats i programarbetet men som avfärdats är:

1  Gävle kommun (2005 a)
2  Gävle kommun (2004)
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– bygg en ny stadsdel

– fri utveckling.

Alternativen att bygga ut den centrumnära staden, längs kollektivtrafikstråk och infartsvägar och 
med vattenkontakt föreslås utgöra ”en stor del” av den framtida bostadsutbyggnaden medan de 
övriga alternativen föreslås utgöra ”en mindre del” av den framtida utbyggnaden.

”Den centrumnära staden” avser området inom ungefär 5 km från cityområdet. 
”Kollektivtrafikstråk” är Gävles stomlinjer 1, 2 och 3 som bildar stråk längs Valbovägen, 
Hillevägen, Furuviksvägen, Upplandsleden samt till Sätra och Andersberg. ”Vattenkontakt” avser 
Gavleåns mynning, Norrlandet och stråket Sikvik-Furuvik. ”Tätortsnära landsbygd” avser norra 
Valbo, Valboslätten, Forsby-Åbyggeby och Mårdäng.

Alternativet med utbyggnad i orter på kommunens landsbygd behandlas inte i programmet eftersom 
översiktsplanen bara omfattar Gävle med närmaste omnejd. Norrlandet, Avan-Fredriksskans samt 
Furuvik omfattas heller inte av översiktsplanen eftersom de nyligen har fått fördjupade 
översiktsplaner (Avan-Fredriksskans 2004 och Furuvik 2007) eller kommer att få fördjupad 
översiktsplan (Norrlandet, i början av 2010 ännu inte utställd).

3
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2.2 Bakgrund och motiv för utbyggnadsalternativen
I rapporten ”Stadsbyggnadsmodeller. Diskussionsunderlag”3 diskuteras hur fem principiella 
utbyggnadsalternativ uppfyller olika mål för stadens utveckling. De modeller som diskuteras är 
”Bygg staden inåt”, ”Bygg längs kollektivtrafikstråk”, ”Bygg en ny stadsdel”, ”Fri utveckling” och 
”Utveckla orter på landsbygden”. I rapporten värderas hur modellerna uppfyller mål relaterade till 
en vision om attraktiva boendemiljöer, hållbara transporter, stadens identitet, en grön-blå stad, 
tydligt regioncentrum, mångsidigt näringsliv, ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet. De tre sistnämnda modellerna ger sämre måluppfyllelse än de två förstnämnda 
alternativen.

Både alternativen ”Bygg staden inåt” och ”Bygg längs kollektivtrafikstråk” motiveras främst med 
att alternativen ger attraktiva boendemiljöer i centrum och i stadsdelarna och korta avstånd inom 
staden vilket gynnar kollektivtrafik, gång och cykel. Rapporten definierar ”cykel-zonen” som 
området inom en ungefärlig radie av 2 km från stadscentrum och ”buss-zonen” som området inom 
ungefär 5 km från stadscentrum. Målet är att de flesta resor kortare än 5 km i framtidens Gävle ska 
ske med cykel.

Till alternativen att bygga staden inåt och längs kollektivtrafikstråken lägger sedan programmet 
alternativen ”bygg ut staden med vattenkontakt”, ”bygg på den tätortsnära landsbygden” och ”bygg 
ut orter på kommunens landsbygd”. Motiveringen för att bygga ut i vattennära områden är för att 
det är attraktivt och de två övriga motiveras med att tillmötesgå den efterfrågan på lantligt boende 
som finns.

2.3 Analys av översiktsplanens utbyggnadsförslag
I översiktsplanen har dessa alternativ konkretiserats och områden för nybyggnad motsvarande upp 
till ungefär 7 100 bostäder pekats ut (till vilka kan läggas de upp till 1 100 bostäder som pekas ut i 
de fördjupade översiktsplanerna för Norrlandet och Furuvik). I tillägg till programmets 
övergripande principer läggs i översiktsplanen ytterligare några principer, av mer detaljerad art, till.

– flerbostadshus bör inte byggas längre än 300 m (fågelvägen) från busshållplats

– villabebyggelse bör inte byggas längre än 500 m (fågelvägen) från busshållplats.4

Genom att gå igenom översiktsplanens förslag till ny bostadsbebyggelse och klassificera förslagen 
enligt de fyra utbyggnadsalternativ som översiktsplanen innehåller (centrumnära, 
kollektivtrafiknära, vattennära och landsbygd) kan man få en uppfattning om hur fördelningen av 
bostäder mellan de olika alternativen. De kriterier jag har använt baseras på översiktskartan över 
bostadsutbyggnad som finns på sida 30 i översiktsplanen och är följande:

Centrumnära bebyggelse: Bebyggelse inom det område som av kommunen markerats som 
centrumnära (inom ca 5 km från cityområdet).

Kollektivtrafiknära bebyggelse: Bebyggelse inom 500 m (för enbostadshus, radhus och liknande) 
eller 300 m (för flerbostadshus) från nuvarande stombusslinje.

Vattennära bebyggelse: Bebyggelse inom 500 m från vatten inom de områden som av kommunen 
markerats som vattennära.

Övrig bebyggelse räknar jag som tätortsnära landsbygd.

3  Gävle kommun (2005 b)
4  Gävle kommun (2008 a), s. 47
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Till hjälp har jag haft översiktsplanen och Gävle kommuns webbaserade kartverktyg Länskartan 
(http://gis.gavle.se/lanskartan/) som bland annat innehåller funktionen att runt valfri punkt i kartan 
rita en cirkel med en angiven radie. När jag har bedömt avståndet mellan ett utbyggnadsområde och 
kollektivtrafiken har jag för enkelhets skull utgått ifrån vägen, inte ifrån busshållplatsen. Det 
innebär att en del områden har längre till busshållplatsen i verkligheten. Om ett område varit ”på 
gränsen” mellan att ligga inom erforderligt avstånd från kollektivtrafik eller vatten och att ligga 
utanför har jag klassificerat området efter var huvuddelen av området ligger.

Sammanställningen visar att enligt kommunens kriterier kommer den centrumnära exploateringen 
att uppgå till mellan 67 % (minimialternativet) och 73 % (maximialternativet), den 
kollektivtrafiknära till mellan 8 % och 7 %, den vattennära till 2 % i båda alternativen och den 
tätortsnära landsbygdsexploateringen till mellan 23 % och 18 %.

Här kan följande noteras:

– Den tätortsnära landsbygden föreslås få en större andel av de nya bostäderna än de 
kollektivtrafiknära områdena, trots att programmet fastslår att bara ”en mindre del” av det 
framtida bostadsbyggandet ska ske på landsbygden medan ”en stor del” ska ske i 
kollektivtrafiknära områden.

– Den vattennära bebyggelsens andel förefaller liten, men en stor del av den planeras ske  på 
Norrlandet och i Furuvik, områden som ligger utanför översiktsplanen och där de flesta av 
de 1 100 planerade bostäderna kommer att ligga inom 500 m från vatten. Gavleåns mynning, 
med upp till 1 200 bostäder, är också utpekat som vattennära i programmet och 
översiktsplaneförslaget men har i min sammanställning räknats som centrumnära.

Vid en första anblick verkar alltså förslaget till översiktsplan brista något i uppfyllandet av 
målsättningen för bostadsutbyggnaden eftersom den tätortsnära landsbygden föreslås få en långt 
större andel av bostäderna än de kollektivtrafiknära områdena, trots att målet är det motsatta. Har 
andra kriterier använts när förslagen till ny bostadsbebyggelse utformats eller är översiktsplanen 
bara slarvigt utförd? En del av den föreslagna bebyggelsen som ovan klassificerats som tätortsnära 
landsbygd ligger nämligen i redan tätbebyggt område och i närheten av en busslinje som har 
halvtimmestrafik. Det var knappast sådan bebyggelse som skulle avses med lantligt boende i 
”tätortsnära landsbygd”. Om kriteriet ”kollektivtrafiknära” ändras till att gälla inte bara stomlinjerna 
utan även lokallinjerna 10, 11, 12 och 15 och UL:s linje 501 (vilka alla har minst halvtimmestrafik 
under större delen av dagen), så blir utfallet något annorlunda. Den kollektivtrafiknära 
exploateringen kommer då att uppgå till 10 % och 9 % och den tätortsnära 
landsbygdsexploateringen till mellan 21 % och 16 %. Men trots att kriteriet justeras så föreslås ändå 
fler än dubbelt så många bostäder på landsbygden som längs kollektivtrafikstråken.

Även i utbyggnadsförslagen för den centrumnära staden finns tveksamheter. Trots att motiven för 
att främst bygga ut den centrala staden är att det ger ett större utbud av bostäder i centrum och 
stadsdelarna och korta, cykel- och bussvänliga avstånd, så har 460-920 bostäder i Forsby, Järvsta 
och Valbo föreslagits i lägen som  både ligger utanför ”cykelzonen” och helt saknar kollektivtrafik 
och därför egentligen borde räknas som tätortsnära landsbygd.

Den enda möjligheten för den tätortsnära landsbygdsexploateringen att utgöra ”en mindre del” av 
bostadsbyggandet och för den kollektivtrafiknära och den centrumnära exploateringen att utgöra 
”en stor del” är att förutsätta att kollektivtrafiken byggs ut för att kunna försörja de områden som 
idag saknar kollektivtrafik. Men med ett sådant synsätt reduceras kriteriet ”kollektivtrafiknära” till 
rent godtycke eftersom exploatering närapå var som helst då kan sägas vara kollektivtrafiknära. 
Översiktsplanen säger dessutom ingenting om utbyggnad av kollektivtrafiken.

5
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2.4 Alternativa kriterier för analys av översiktsplanens 
utbyggnadsförslag

Det är, mot bakgrund av ovanstående genomgång, tydligt för mig att översiktsplanens 
konkretiseringar av målen för bostadsutbyggnad inte överensstämmer särskilt väl med hur målen 
formulerades i programmet och översiktsplanen och att översiktsplanens indelningar i 
”centrumnära”, ”kollektivtrafiknära” och ”tätortsnära landsbygd” präglas av inkonsekvens och 
godtycke. För att få en mer rättvisande bild av hur översiktsplanen föreslår att den framtida 
bostadsutbyggnaden fördelas föreslår jag därför att nya kriterier formuleras med utgångspunkt i de 
ställda målen.

Centrumnära bebyggelse: Som utgångspunkt för en definition av ”centrumnära bebyggelse” kan 
tas programmets mål om att de flesta resor kortare än 5 km i framtidens Gävle ska ske med cykel. 
Målsättningen återfinns i den nationella strategin för ökad och säker cykeltrafik5 där det sägs att 
omkring hälften av alla bilresor är kortare än 5 km, att 70-80 % av alla bilresor i tätorter är kortare 
än 3-4 km och att det är dessa korta bilresor som har en stor potential att överföras till cykel.

I Gävle finns de stora koncentrationerna av arbetsplatser och butiker dels i stadskärnan och dels i en 

5  Vägverket (2000)

6

Illustration 2: Utbyggnadsalternativ enligt modifierade kriterier.
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ring runt innerstaden, där sjukhuset, industriområdena Näringen, Brynäs, Sörby urfjäll, Kryddstigen 
och Hemsta och kontors- och högskoleområdet i Kungsbäck återfinns. Om målet att en de flesta 
resor kortare än 5 km ska ske med cykel så kan man därför inte bara rita en cirkel med 5 km radie 
från stadscentrum eftersom arbetsresor från ena sidan av stadscentrum till andra i så fall kommer att 
vara längre än 5 km. En radie på 3 km rymmer däremot alla de ovan uppräknade områdena och 
medför att de flesta resor inom området kommer att vara högst 5 km.

Som centrumnära bebyggelse kan därför räknas sådan bebyggelse som ligger inom 3 km från 
stadscentrum.

Kollektivtrafiknära bebyggelse: Som kollektivtrafiknära bebyggelse kan räknas sådan bebyggelse 
som ligger längre än 3 km från stadscentrum men inom 300-500 m från busshållplats längs en 
befintlig linje med minst halvtimmestrafik. Till dessa linjer räknas stadsbusslinjerna 1, 2, 3, 10, 11, 
12 och 15 samt UL:s linje 501.

Vattennära bebyggelse: Som vattennära bebyggelse räknas bebyggelse inom 500 m från hav , sjöar 
eller Gavleåns mynning.

Sammanställningen enligt mina alternativa kriterier redovisas i sin helhet i bilaga A. Resultatet visar 
att den centrumnära exploateringen att uppgå till mellan 33 % (minimialternativet) och 38 % 
(maximialternativet), den kollektivtrafiknära till 26 % i båda alternativen, den vattennära till mellan 
3% och 2 % och den tätortsnära landsbygdsexploateringen till mellan 38 % och 34 %.

Utvärderingen enligt de alternativa kriterierna gör det än tydligare att en allt för stor andel av den 
framtida bebyggelsen föreslås hamna i lägen där kollektivtrafik saknas och där cykel inte kommer 
att vara ett attraktivt alternativ. Om de mål för Gävles framtida bebyggelsetillväxt som ställs upp i 
programmet och översiktsplanen ska uppfyllas behöver därför en omfördelning göras av bostäder 
från landsbygden till tätorten och kollektivtrafikstråken. Mitt arbete kommer därför att gå ut på att 
visa hur en större del av framtidens bostadsbebyggelse kan ske i stadsdelen Brynäs och hur detta 
gör Brynäs till en attraktivare stadsdel.

7
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3. Utblick - Den täta blandstadens återkomst

3.1 Från funktionsseparering till funktionsblandning
Under en stor del av 1900-talet har stadsbyggandet i Sverige i huvudsak utgjorts av friliggande 
byggnader i en funktions- och trafikseparerad miljö, något som stått i skarp kontrast till de gamla 
innerstädernas täta och funktionsblandade miljö. Argumenten för den glesa, funktionsseparerade 
staden har genom åren varit många: från kraven i debattskriften Acceptera (1931) ”att varje lägenhet 
får tillräcklig tillgång till sol och luft”, vilka innebär ”ett öppet byggnadssätt med parallella 
huslängor, vilkas riktning bestämmes med hänsyn till solen”, till det framväxande bilsamhällets 
krav på framkomlighet, trafiksäkerhet och bullerskydd.

På 1980- och 1990-talen började trenden gå mot att försöka efterlikna den traditionella staden; först 
försiktigt, i postmodernismens lek med byggnadsstilar i en ändå i huvudsak funktionalistisk 
stadsplan (t.ex. Skarpnäcksfältet och Södra stationsområdet i Stockholm) och sedan mer rakt på sak 
med rutnätskvarter och traditionella, genomgående gator med butiker i bottenvåningarna (t.ex. 
Hammarby Sjöstad i Stockholm). Till den funktionsseparerade stadens största kritiker i Sverige hör 
arkitekten och samhällsdebattören Jerker Söderlind som sedan början av 1990-talet propagerat för 
en återgång till den traditionella blandstaden. 1998 gavs hans debattbok Stadens renässans (SNS 
förlag) ut där han sammanfattar sina tankar om stadens funktioner och vad som gör en stadsmiljö 
attraktiv. Hans huvudargument till en återgång till den traditionella staden är att det är den som folk 
i allmänhet finner attraktivast, vilket bland annat syns på bostadsrättspriserna och köerna till 
hyresrätter.

I den engelsktalande världen har diskussionen om den traditionella staden förts länge. Redan 1961 
publicerade den amerikanska journalisten Jane Jacobs sin debattbok The life and death of great  
American cities där hon tog den traditionella staden i försvar och metodiskt redovisade sina 
observationer av vad som gör att en stadsmiljö attraktiv eller oattraktiv. Den gavs dock inte ut på 
svenska förrän 2005, Den amerikanska storstadens liv och förfall (Daidalos förlag), något som 
baksidestexten motiverar med ”Staden har nu blivit het. Vi lever i en stadsrenässansens era. (…) 
Jane Jacobs klassiker The Death and Life of Great American Cities har på senare tid dragit till sig 
ett förnyat intresse”. Snarare än att boken bidrog till det nya intresset för staden så bidrog det nya 
intresset för staden till att boken gavs ut.

Som mina exempel från Stockholm och Uppsala nedan visar så handlar mycket av det svenska 
stadsbyggandet idag om att omvandla stagnerade industri- och hamnområden till täta, blandade 
stadsdelar och att förtäta befintliga stadsdelar. I antologin Tankar om förstadens framtid, utgiven 
2005 av det statliga Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad (Formas) 
diskuteras möjligheterna att förtäta och omvandla 1900-talets förorter till blandade stadsdelar med 
urbana kvaliteter. Bo Larsson skriver i essän ”Förstaden behöver urbana kvaliteter” att ”Det är en 
paradox att förorterna, i Sverige och internationellt, har större delen av städernas dag- och 
nattbefolkning, sysselsättning, service och andra aktiviteter, men att det ändå främst är 
innerstäderna som ger städernas dess särprägel och identitet.”6 I essän ”Urbana kvaliteter i förstaden 
– illustrationsexempel” exemplifierar han med västra Lund där enklavplaneringen och 
trafiksepareringen gör att befintliga butikscentrum har svårt att klara konkurrensen. 1990-talets 
försök att bygga urbant och stadsmässigt misslyckades eftersom områdena inte utformades för att 
vara mötesplatser för människor och knutpunkter den omgivande bebyggelsen utan enbart för de 

6  Larsson och Laurell (red.), s. 19
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boende i området. Sammantaget har det inneburit att handeln i stället sökt sig till industriområdena, 
lättillgängliga med bil men svårtillgängliga utan. Som alternativ skissar Larsson ett förslag på hur 
områdena kan kopplas samman med nya gator och ny bebyggelse och hur de externa köpcentrumen 
kan användas för att skapa nya aktiva stadsstråk.7 Johan Rådberg argumenterar i essän ”Varför är 
vissa förorter attraktivare än andra?” för att formen för bebyggelsen har mycket stor betydelse för i 
vilken utsträckning höginkomsttagare väljer att bosätta sig i ett visst område och leder genom en 
omfattande statistisk analys av södra delen av Stockholms kommun i bevis att vissa 
bebyggelsetyper i förorten (trädgårdsstad och olika former av villa- och radhusbebyggelse) är 
avsevärt mycket attraktivare än olika former av punkthus och lamellhus. Hans slutsats är att 
lågstatusstadsdelar måste kompletteras med attraktiva bebyggelsetyper och att nybygge av 
oattraktiva bebyggelsetyper måste undvikas. Samtidigt varnar han för att en alltför ensidig 
fokusering på att utvidga innerstaden genom att omvandla centralt belägna industri- och 
hamnområden till en högexploaterad ring runt den gamla innerstaden riskerar att öka 
segregationen.8 Mats Hultman problematiserar i essän ”New Urbanism. Med småstaden som 
förebild för förorten” den amerikanska ”new urbanism”-rörelsen som förespråkar nybygge av 
traditionella småstadsmiljöer, med gator, torg och gammaldags arkitektur. Trots högt ställda 
ambitioner om att bygga en levande stad riskerar det i sämsta fall att bli en socialt segregerad 
medelklassförort som ser ut som stad, men att detta inte nödvändigtvis är negativt. Han menar dock 
att om förutsättningarna är de rätta kan ”new urbanism”-rörelsens områden utvecklas till levande 
stadsmiljöer.9 I essän ”Att bygga för trygghet. Exemplet Sundbyberg” redovisar Bo Grönberg hur 
tryggheten och brottsligheten i olika delar av Sundbyberg förefaller ha ett visst samband med 
stadsstrukturen eftersom efterkrigsområdena Ör, Hallonbergen och Rissne är betydligt otryggare än 
centrala Sundbyberg och Duvbo, byggda i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Grönbergs 
slutsatser är inte revolutionerande men värda att upprepas: han föreslår sådant som att etablera 
sammanhängande kvartersstrukturer, färre men mer välanvända gångstråk, torg och parker, placera 
besöksorienterade funktioner vid de mest befolkade rörelsestråken och flytta ointressanta funktioner 
till sämre lägen, orientera entréer så att cirkulationen i centrumområdena förbättras och undvik 
fönsterlösa fasader i bottenvåningarna eller över huvud taget.10

3.2 Stockholm och den gråa vågen
Under 1990-talet ökade inflyttningen till Stockholmsområdet kraftigt, något som bland andra 
Dagens Nyheter kallade ”den gråa vågen”, en anspelning på ”den gröna vågen” som var 
benämningen på 1970-talets utflyttning från städerna till landsbygden. I artikelserien ”Den gråa 
vågen” från den 18-20 maj 1999 skildrade man denna trend och nya våg av inflyttare till storstaden. 
Bostadsrättspriserna sköt i höjden och det enda sättet att få en hyreslägenhet föreföll vara att köpa 
kontraktet på svarta marknaden.

”Upplevelsen att befinna sig i händelsernas centrum är viktig för nästan alla som jag talar med om 
den 'gråa vågen'; det handlar både om att leva där allt händer och att få vara där alla som betyder 
något håller till. Kaféer, krogar, biopalats, teatrar, affärer - mångfalden är det som lockar. Och så 
kryddan att kunna möta artisten X eller skådespelerskan Y i matkön.”11

Enligt Louise Nyström, sekreterare i dåvarande Stadsmiljörådet på Boverket, rör det sig inte enbart 
om en flykt från landet till staden utan också om att vända förorten ryggen: det är städernas centrala 

7  Larsson och Laurell (red.), s. 37-43
8  Larsson och Laurell (red.), s. 47-67
9  Larsson och Laurell (red.), s. 69-80
10  Larsson och Laurell (red.), s. 105-125
11  Lerner, Thomas: Flykten till händelsernas centrum, Dagens Nyheter, 18 maj 1999
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delar som är målet.

”Folk söker sig till festerna, festivalerna och kulturnätterna. Den stora Vattenfestivalen i Stockholm 
och kulturnatten i Karlshamn i Blekinge till exempel. Men det handlar lika mycket om att till 
vardags kunna röra sig i staden; gå på krogen, bio och teater eller bara vara mitt i vimlet. (…) Byn 
var förebilden under miljonprogrammet och det nära grannskapet, att alla kände alla sågs som en 
förutsättning för en fungerande demokrati. I dag är förorten synonymt med nedlagda postkontor, 
tomma affärer och tysta kvartersbiografer. Folk längtar inte dit utan till städernas mest centrala 
delar. Där finns fiken, pubarna, restaurangerna, museerna, gatorna och torgen - kort sagt de levande 
mötesplatserna. Man kan gå till jobbet och behöver inte ha bil. (…)  Förorten är varken stad eller 
land. Servicen är dålig och kommunikationerna blir allt sämre. Allt måste planeras, som att gå på 
bio eller teater. Många, särskilt kvinnor, är rädda att gå hem på de ödsliga gångstråken från buss och 
tunnelbana. Ett hyggligt liv i förorten kräver att man har bil för att ta sig dit man ska. Men många 
som bor där har inte bil, särskilt inte äldre kvinnor. I förorten finns ensamföräldrarna, de arbetslösa 
och de nyanlända till Sverige – för dem är livet särskilt torftigt. Men de har inte råd att bo i stan.”12

Nyström menar att den enda lösningen är att satsa mer på riktig stadsmiljö och att bygga om 
förorterna till värdiga och goda städer.

3.3 Stockholms översiktsplan från 1999
I Stockholms översiktsplan från 1999 uppskattades kommunens befolkning öka från ca 736 000 
invånare vid årsskiftet 1998/1999 till drygt 780 000 personer tio år senare13. För att möta denna 
efterfrågan på bostäder föreslogs inga nya förorter utan i stället en stadsbyggnadsstrategi som 
sammanfattades ”bygg staden inåt”. Redan exploaterad mark i centrala och halvcentrala lägen, till 
exempel industri- och hamnområden, skulle genom förtätningar och omvandling utvecklas till ny 
stad. Genom att integrera bostäder och arbetsplatser och om möjligt behålla gamla byggnader skulle 
de nya stadsdelarna bli mer levande och varierade. En rad stadsutvecklingsområden, i huvudsak 
strax utanför den gamla stenstaden, pekades ut, däribland Hammarby Sjöstad.14 
Stadsutvecklingsområdena skulle bebyggas med en tät, blandad stadsmiljö och ”tullsnittet”, dvs. 
den psykologiska gränsen för Stockholms innerstad, skulle flyttas söderut.

3.4 Promenadstaden och Stockholms översiktsplan 2010
Den 16 oktober 2008 publicerade Svenska Dagbladet en debattartikel15 av Stockholms 
stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal där hon presenterade sin vision av Stockholms framtida 
utveckling: promenadstaden. Debattartikeln markerade att arbetet med att utarbeta en ny 
översiktsplan skulle inledas och att stockholmarnas åsikter skulle tas in i ett brett samråd. 
Debattartikeln är utformad som ett manifest för den traditionella staden och Alvendal är tydlig med 
att det är den traditionella staden och dess stadsmiljö som ska gälla för framtida utbyggnad:

”Stockholms nya strategi för stadsbyggandet kallar jag för promenadstad. Det betyder att vi ska 
skapa många fler stadsmiljöer som bygger vidare på innerstaden men leder långt utanför tullarna. 
Den täta stadens form är den mest attraktiva stadsmiljö vi idag känner till. För att möta den 
efterfrågan som finns måste vi helt enkelt bygga en mer tät stad. Stockholms innerstad har på 30 år 
gått från att ha varit en avfolkningsbygd till en miljö så attraktiv att priser och bostadsköer skjutit så 

12  Lerner, Thomas: Staden är mitt liv!, Dagens Nyheter, 19 maj 1999
13  Stockholms stad (1999), s. 19
14  Stockholms stad (1999) s. 54-56
15  Alvendal, Kristina: Stockholm blir en promenadstad, Svenska Dagbladet, 16 oktober 2008
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i höjden att alla som vill bo där inte får plats med dagens mått. Slutsatsen är att innerstaden måste 
växa och bli större. I promenadstaden ska det vara möjligt att gå i en sammanhängande stadsmiljö 
från till exempel Södermalm till Aspudden, Årstafältet och sedan tillbaka via Gullmarsplan.”

Översiktsplan 2010, planerad att antas under 2010, håller fast vid den huvudsakliga strategin från 
Översiktsplan 1999 att stadstillväxten ska ske i redan exploaterade områden som ska förtätas och 
omvandlas. Genomgående i översiktsplanen är att det är den täta, blandade staden som ska byggas 
och att stadsdelarna ska kopplas samman till kontinuerliga stråk av levande stadsmiljö.

3.5 Yimby-rörelsen
2007 bildades nätverket Yimby vars namn anspelar på det engelska uttrycket ”NIMBY” (”Not In 
My Back Yard”, med den ungefärliga innebörden ”bygg gärna men inte i närheten av mig”). Yimby 
är ett partipolitiskt obundet nätverk som snabbt blivit en aktiv debattör i stadsbyggnadsfrågor i 
Stockholmsområdet. I sin programförklaring säger man ”Vi vill att Stockholm skall växa och 
utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad – inte gles bilstad. 
Vi vill ha fler dynamiska och levande täta stadsmiljöer, inte glesa isolerade bostadsområden. Trots 
det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns 
uppenbarligen ett fel som måste rättas till. (…) YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. 
Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.”16 Yimby verkar dels genom sin 
webbplats, där man skriver artiklar om aktuella planer i Stockholmsområdet och övriga Sverige och 
där man har ett aktivt diskussionsforum, och dels genom att skicka in yttranden i aktuella 
planärenden i Stockholmskommunerna. I sina yttranden brukar man förespråka slutna kvarter, 
genomgående gatunät, byggnader direkt mot gatan och butiker i bottenvåningarna.

3.6 Uppsala kommuns översiktliga planering

Mål och bakgrund
Uppsala kommun har ända sedan översiktsplanen för Uppsala stad 2002 haft ”stadsläkning” som 
mål för utbyggnaden av staden. Med stadsläkning menar man att staden ska bli tätare, grönare och 
tillgängligare: fler bostäder och verksamheter ska rymmas inom staden, viktiga park- och 
naturområden ska säkras och gator ska utformas med hänsyn till oskyddade trafikanter och boende 
så att trafiken sker på stadens villkor.17

Bakgrunden är att näringslivets omvandling från tillverkningsindustri till tjänsteproduktion, 
forskning och utveckling gör att behovet av att separera arbetsplatser från bostäder minskar. De 
kunskapsintensiva företagen efterfrågar i stället en miljö som möjliggör möten och kunskapsutbyte. 
Samtidigt har utglesningen av städerna minskat i och med att befolkningen i de centrala delarna av 
Sveriges stora tätorter ökat sin andel sedan 1980. Den senare familjebildningen har inneburit att fler 
lever i ensamhushåll och i stället använder stadens offentliga rum för att umgås med sina närmaste. 
Invandring och internationella impulser har ökat efterfrågan på en levande stadsmiljö med kaféer, 
restauranger och närbutiker och många av de små näringsställena drivs av invandrare. Den ökade 
användningen av stadens rum hotas dock av den ökande biltrafiken, men i och med att en centralt 
belägen bostad genererar ungefär hälften så många bilresor som en bostad belägen i utkanten av 
staden kan en förtätning av av staden innebära att biltrafikens ökning hejdas. Sammantaget innebär 
det att det finns goda möjligheter att låta Uppsalas framtida utveckling präglas av en blandning av 

16  Yimby, Om oss, http://www.yimby.se/om-oss/ (sidan hämtad 1 mars 2010)
17  Uppsala kommun (2002), s. 22
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funktioner och verksamheter.18

För att kunna förverkliga visionen om en levande, blandad stadsmiljö så krävs att kommunen 
arbetar aktivt med samlokalisering av olika funktioner och verksamheter. Tillgängligheten med 
kollektivtrafik till verksamheterna kan säkras genom att de koncentreras stadskärnan och till stråk 
och platser med god kollektivtrafikförsörjning. På vissa platser kan nya byggnader för verksamheter 
fungera som bullerskydd för närliggande bostäder så att den lugna bostadsmiljön kan bibehållas 
trots de nya verksamheterna.19

Biltrafikens andel av det totala antalet resor föreslås minska något genom att nya bostäder och 
arbetsplatser, så långt det är möjligt, lokaliseras inom gång- eller cykelavstånd från centralstationen. 
Gatumiljöerna ska också utformas så att hastigheterna sänks, gång- och cykeltrafik prioriteras och 
stadsrummen blir attraktivare att vistas i.20

Konkretiseringar
I översiktsplanen konkretiseras dessa ambitioner främst genom att ett antal centrumnära områden 
och stråk pekas ut som omvandlingsområden och att stadskärnan (Uppsalas kommersiella centrum) 
ska växa till ungefär sin dubbla storlek fram till år 2020. De omvandlingsområden som utgörs av 
industriområden ska på sikt bebyggas med tät kvartersstad, i huvudsak med bostäder men med 
inslag av olika icke störande verksamheter såsom kontor, handel och annan service. Stråken utgörs 
av trafikleder som idag är utformade för stor och snabb biltrafik och där bebyggelsen därför är 
kraftigt tillbakadragen från vägen. Dessa gaturum föreslås smalnas av med ny bebyggelse och ny 
utformning så att trafiklederna omvandlas till stadsgator. I flera fall ska gatorna ha en fortsatt stor 
betydelse för biltrafiken men med ny bebyggelse och smalare stadsrum, trädplanteringar, generösa 
gång- och cykelytor och lägre hastigheter ska barriäreffekterna minska. Stråken ska komplettera 
stadsdelscentrumens service och komplettera ensidiga bostadsmiljöer med verksamheter. Väl 
lokaliserade stråk kan  ge de boende ett visst stadsliv på nära håll samtidigt som lugna 
bostadsmiljöer garanteras. Icke störande verksamhetsetableringar ska i huvudsak hänvisas till 
omvandlingsområdena, omvandlingsstråken och stadsdelscentrumen så att de bidrar till 
stadsdelarnas blandning, samhällsliv och understödjer basservicen. Det ska dock även 
fortsättningsvis finnas renodlade industriområden för störande verksamheter.21

Stadskärnan ska utvidgas norrut, österut och söderut genom att byggnader inom det definierade 
området ska ha butikslokaler i bottenvåningarna vilket ska regleras i detaljplan. I stadskärnan ska 
finnas handel, ytsnåla och kontaktintensiva verksamheter och ett stort inslag av bostäder så att 
stadskärnan blir trygg och levande under dygnets alla timmar.22

Genomförande och konsekvenser
I och med att fastighetsägandet i omvandlingsområdena ofta är splittrat mellan olika fastighetsägare 
krävs nya strategier för genomförandet. Kommunen måste ta initiativ till förändringar och driva 
dem i projektform tillsammans med de berörda. Det är viktigt att de berörda på ett tidigt stadium får 
klart för sig hur de ekonomiska åtagandena i projektet ser ut. Den pågående markanvändningen och 
de olika ägarförhållandena gör att omvandlingen kan ta lång tid. Utbyggnadsprojekten genomförs  i 
huvudsak på marknadens villkor men kommunen har vissa möjligheter att låta kommunens 

18  Uppsala kommun (2002), s. 12, 14-16
19  Uppsala kommun (2002), s. 23-24
20  Uppsala kommun (2002), s. 31-32
21  Uppsala kommun (2002), s. 44-57
22  Uppsala kommun (2002), s. 45, 69 samt karta 2: Bebyggelse
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bostadsbolag genomföra mindre lönsamma projekt.23

Vid omvandling i befintliga områden krävs att de boende och verksamma i området på ett tidigt 
stadium görs delaktiga i processen. För att inte de ska uppfatta förändringen som ett hot måste deras 
idéer och synpunkter fångas upp så tidigt som möjligt. Eventuella negativa konsekvenser av ny 
bebyggelse kan uppvägas av sådant som förbättrad service, tätare kollektivtrafik eller upprustade 
utemiljöer.24

Analysföretaget Inregia bedömer i planen att den föreslagna markanvändningen har goda 
förutsättningar att minska biltrafikens ökning, så att den ökar med 25-30 % till år 2020 i stället för 
med 40 % som den nuvarande utvecklingen pekar på. Avgaserna och bullret i stadskärnan kan 
minska, eller bibehållas på dagens nivåer, trots en ökad ekonomisk verksamhet. Vissa avsnitt kan 
dock få störningar som överstiger normer och mål men de samlade effekterna för staden som helhet 
bedöms bli lägre med översiktsplanens strategier jämfört med dagens utveckling.25

Den ökade funktionsblandningen i staden minskar avstånden vilket gynnar gång- och cykeltrafik. 
Funktionsblandningen ökar också tryggheten i och med att fler människor rör sig utomhus under en 
större del av dygnet.26

Utbyggnad inom den befintliga staden minskar kostnaderna för infrastruktur, framför allt vatten- 
och avloppsanläggningar, jämfört med en utbyggnad utanför staden. Omvandling av befintliga 
områden bedöms dock bli dyrare på grund av närheten till befintliga verksamheter men erfarenheten 
visar att både företag och hushåll är beredda att betala högre priser på bostäder och lokaler i centrala 
lägen vilket kan uppväga byggkostnaderna. Förtätningen innebär också att underlaget för befintlig 
samhällelig och kommersiell service förbättras och det är en mindre risk att investera 
verksamhetslokaler i en tätortsmiljö än utanför tätorten eftersom det är lätt att i framtiden hitta en 
nya användning för lokalerna om behoven ändras.27

Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun
I förslaget till Översiktsplan 2010 för Uppsala kommun, som planeras att ställas ut och antas under 
våren-försommaren 2010, fortsätter man att ha stadsläkning som främsta mål för Uppsalas 
utveckling. Förutom att omvandla trafikleder till stadsgator så framhåller man möjligheten att 
omvandla ”stadens mellanrum”, överbliven mark mellan olika stadsdelar och byggprojekt, till 
levande stadsmiljöer som binder samman stadsdelarna. Grönytor med oklar funktion ska 
kompletteras med bebyggelse och omvandlas till högkvalitativa uterum för aktivitet eller 
rofylldhet.28

Stadskärnan och innerstaden ska växa till ytan och ett antal stråk med särskilt goda förutsättningar 
för stadsliv pekas ut. Utanför innerstaden ska ett antal utpekade stadsstråk omvandlas från 
trafikleder till levande stadsgator med verksamheter i bottenvåningarna och en högkvalitativ 
utformning som medger kontakt tvärs över gatan.29

23  Uppsala kommun (2002), s. 150, 153
24  Uppsala kommun (2002), s. 152
25  Uppsala kommun (2002), s. 142-144
26  Uppsala kommun (2002), s. 145
27  Uppsala kommun (2002), s 146
28  Uppsala kommun (2009 a), s. 10, 30-33, 45-46
29  Uppsala kommun (2009 a), s. 95-99
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Omvandlingsområdet Kungsängen
Kungsängen, ett industriområde som i norr direkt angränsar till Uppsalas stadskärna, är ett av de 
omvandlingsområden som kommit längst. 2001 upprättades ett program för Kungsängen vilket 
reviderades 2009.30 Programmet ska utgöra en ledning för den successiva omvandlingen av 
Kungsängen och ligga till grund för nya detaljplaner så snart förnyelse av en fastighet blir aktuell. 
Eftersom kommunen är en liten fastighetsägare i området är kommunens möjligheter att direkt 
initiera eller tvinga fram en omvandling begränsade utan programmet ska locka fastighetsägarna att 
genomföra förändringarna. Programmet ska sätta ramarna för bebyggelsens huvudsakliga 
utformning och innehåll, de offentliga rummens utformning och infrastrukturen.

Ambitionen för programmet är att Kungsängen ska bli en förlängning av stadskärnan med bostäder 
och verksamheter integrerat. Gatunätet ska vara regelbundet, i huvudsak utformat som ett rutnät, 
och kvartersstorleken ska anknyta till den befintliga innerstaden. Kvarter som i huvudsak innehåller 
bostäder ska ha verksamhetslokaler i bottenvåningen.

Gatorna ska utformas som traditionella stadsgator, med distinkta rum avgränsade av bebyggelse 
eller trädrader och tydliga korsningar eller riktningsförändringar. Utformningen ska inte inbjuda till 
höga hastigheter. Trafiken ska vara dubbelriktad med kantstensparkering på båda sidor. För att 
möjliggöra solinstrålning även till de lägst belägna lägenheterna ska gatorna vara 25-30 meter breda 
vilket möjliggör förgårdsmark, separata gång- och cykelbanor samt alléplanteringar. 
Förgårdsmarken ska kunna användas för planteringar, cykelparkering, uteserveringar och liknande 
ändamål. Boendeparkering ska förläggas i garage under mark, dock förlagda så att lokal infiltration 
av dagvatten kan genomföras, och minst två cykelparkeringsplatser per lägenhet ska byggas vid 
entréerna. Kantstensparkeringen ska endast användas för besökare.

Kvarteren ska vara slutna och bilfria och trapphusentréerna ska vara genomgående mellan gata och 
innergård. Bottenvåningarna ska vara tydligt utformade sockelvåningar med våningshöjd och 
angöringsmöjligheter som är anpassade för att kunna inrymma verksamheter med entréer mot gatan 
även om de inledningsvis används som bostäder. För detta krävs en invändig takhöjd om minst 4 
meter och minst 50 % av bottenvåningen i varje kvarter bör utformas för verksamhetslokaler. 
Byggnadshöjden ska i huvudsak vara ungefär 19 m vilket medger 6 våningar plus en indragen 
takvåning.

Omvandlingen förmodas ta ungefär 30 år men området ska fungera under hela omvandlingstiden 
och ska kunna fungera även om omvandlingen skulle avbrytas. Vid revideringen av programmet 
hade en handfull kvarter av totalt ungefär 50 färdigställts eller påbörjats.

Stadsstråket Fyrislundsgatan
I östra Uppsala har 1950- och 1960-talsstadsdelarna Sala backe och Årsta skilts åt av en 
kraftledningsgata längs Fyrislundsgatan. Sedan Uppsala kommun kommit överens med Vattenfall 
och Svenska Kraftnät om en nedgrävning av kraftledningen har möjligheten att omvandla stråket till 
ett stadsstråk enligt översiktsplanens ambitioner öppnats. Ett programarbete för detaljplan har pågått 
sedan 200831 och programmet och de första detaljplanerna planeras att antas hösten 2010. Stråket, 
som idag är ungefär 150 meter brett, föreslås minskas till ett ca 45 meter brett gaturum där 
Fyrislundsgatan utformas som en esplanad som även i framtiden ska kunna bära en trafik om 18 000 
– 20 000 fordon per dygn. På ömse sidor om gatan ska stadskvarter i 4-6 våningar uppföras med en 
blandning av bostäder och verksamheter. För att ge liv åt Fyrislundsgatan ska alla bostadsentréer 

30  Uppsala kommun (2009 b)
31  Uppsala kommun (2008)
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vara genomgående mellan gata och innergård och bottenvåningarna ska utformas för att möjliggöra 
verksamhetslokaler. Boendeparkeringen förutsätts ordnas i garage under mark.

På den västra sidan av gatan, i det tidigare kraftledningsstråket, beräknas ungefär 500 lägenheter (1 
000-1 200 invånare) och ca 8 000 m² verksamhetslokaler kunna byggas. På den östra sidan är 
genomförandet beroende av fastighetsägarnas vilja; endast en mindre del ägs av kommunen eller 
kommunala bolag. De bostadsrättsföreningar som äger marken på östra sidan har hittills inte visat 
sig intresserade av någon utbyggnad och den framtida utvecklingen är därför oviss.
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4. Attraktiva stadsmiljöer – teori och metod
Vid alla byggnadsprojekt i städerna måste man i dag räkna med att det blir protester och över-
klaganden från boende och näringsidkare i närheten. I grund och botten är protesterna förståeliga: 
det är mänskligt att vara förändringsfientlig eftersom man vet vad man har, men inte vad man får. 
Därför är det särskilt viktigt att man vid ny- och ombyggnadsprojekt i befintlig stadsmiljö inte bara 
kan presentera planerna på ett tydligt sätt utan också kan visa att byggnadsprojektet kommer att 
tillföra positiva kvaliteter till området, kvaliteter som mer än uppväger det upplevda intrånget.

När nya byggnader, verksamheter eller bostäder tillförs ett område förändras området på flera sätt. 
En ny byggnad innebär genom sin blotta existens ett fysiskt och visuellt intrång; den tar upp plats 
som kanske tidigare var obebyggd, den förändrar områdets utseende och den skymmer sikten och 
förhindrar tidigare möjliga utblickar. De människor och verksamheter som fyller byggnaden utgör 
en möjlighet till fler och större störningar och deras förflyttningar till och från området ökar 
trafiken, minskar trafiksäkerheten och ökar bullret. Ett mål vid planeringen av ett förtätningsprojekt 
måste alltså vara att se till att förtätningen inte bara tar något från området utan också ger något: de 
möjliga fördelarna som förtätningen för med sig för området måste uppväga de möjliga 
nackdelarna. En vacker byggnad kan ersätta en parkeringsplats, skapa ett trevligare gaturum och 
skärma av trafikbullret och de nya människorna kan öka underlaget för service och kollektivtrafik, 
något som kommer de befintliga boende och verksamheterna till godo. Samtidigt är det viktigt för 
acceptansen att områdets befintliga kvaliteter inte naggas i kanten.

Vad som är anses ett attraktivt tillskott och ett acceptabelt intrång i den befintliga miljön beror 
naturligtvis på områdets karaktär. Ett slutet stadskvarter i sju våningar med 150 lägenheter lär 
knappast få särskilt många anhängare i ett villaområde men är förmodligen tämligen 
okontroversiellt i en innerstadsmiljö. Om villaområdet å andra sidan är för litet för att offentlig och 
kommersiell service ska kunna upprätthållas kan det vara så att en komplettering och en förtätning 
av bebyggelsen är nödvändig för att området ska kunna behålla sin attraktivitet men att 
kompletteringen också måste ske på ett sätt som tar hänsyn till områdets förutsättningar.

Under framtagandet av Gävles nya översiktsplan har många av allmänhetens yttranden handlat om 
grannars oro över hur föreslagen framtida bebyggelse ska påverka den egna marken.32 Det är också 
värt att notera att i de webbaserade enkäterna som ingick i stadsdelsstudierna så pekades inte en 
enda rivningstomt eller parkeringsyta i centrala Gävle ut som möjlig att bebygga, inte ens en så 
centralt belägen rivningstomt som den i korsningen mellan Drottninggatan och Norra Centralgatan. 
I stället pekas i huvudsak befintliga industrier och större grönområden ut som möjliga att bebygga 
samt, något förvånande, Södermalmstorg (av en respondent). Det skulle kunna vara ett tecken på att 
ingen vill se någon ny bebyggelse i sitt närområde. I sammanhanget bör det dock påpekas att antalet 
respondenter i webbenkäterna var så lågt att förslagen och kommentarerna i sammanställningen 
grupperats efter om 1, 2-5 eller fler än 6 personer svarat. Det är alltså i regel inte fler än drygt 6 
personer som haft åsikter om samma sak i webbenkäterna, trots att de varit öppna för samtliga 
kommuninvånare, och webbenkäternas representativitet ska därför inte överskattas.

I och med att den mesta obebyggda marken på Brynäs ligger vid de trafikleder som utformats med 
1960-talets trafikprognoser och stadsbyggnadsideal som grund så innebär det att frågan om 
förtätning inte bara handlar om att peka ut tomma tomter utan om att omgestalta hela gaturum. De 
parkeringsanläggningar och skyddszoner som omger Brynäsgatan, Kaserngatan och Tredje 
tvärgatan kan bara utnyttjas till bebyggelse om gatorna också samtidigt omgestaltas från tunga 
trafikleder till vackra, trivsamma stadsgator. En kärnfråga är alltså vad som är en bra stadsgata.
32  Gävle kommun (2009 a)
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Gatan är stadens viktigaste offentliga rum och är unik i sin mångsidighet: den kan vara trafikled, 
promenadstråk, cykelväg, handelsplats, kafé, snöupplag, parkering. Kanske inte allt på en gång, 
men de livligaste gatorna i städerna brukar vara de som har så många funktioner som möjligt.

På landet finns egentligen inga incitament, förutom de ekonomiska, att inte göra en väg så bred att 
alla trafikanter kan färdas från A till B så snabbt och säkert på den som möjligt. I staden är däremot 
utrymmet begränsat och det är oftast varken möjligt eller önskvärt att maximera alla trafikanters 
framkomlighet. Brynäsgatan, Kaserngatan och Tredje tvärgatan är exempel på hur det går när 
biltrafikens framkomlighet prioriteras framför alla andra intressen: breda, ödsliga och otydliga 
gaturum som fungerar som barriärer både med och utan trafik.

Gatukontoret i Stockholm lär 1994 ha räknat ut att den teoretiska idealgatan, med två gångbanor, 
två cykelbanor, två trädrader, två bussfält, busshållplatser, två parkeringsfält och fyra övriga körfält, 
skulle vara 44 meter bred.33 Ytterst få gator i Sverige är så breda – Gävles bredaste gator, bland 
andra Brynäsgatan, är 30 meter breda – men lyckligtvis är det sällan så att trafikmängderna är så 
stora att de kräver 44 meter breda gator. I stället kan gatorna utformas med tanke på trivsel och 
skönhet samtidigt som de olika trafikslagens framkomlighet blir tillräckligt bra.

I mitt arbete om Brynäs har jag valt att utgå ifrån tre teorier som alla resonerar kring 
förutsättningarna för en attraktiv stadsmiljö: dels Jane Jacobs bok Den amerikanska storstadens liv  
och förfall, som handlar om stadens struktur och funktion, dels Jan Gehls Livet mellem husene 
(Livet mellan husen), som handlar om hur utemiljöers utformning påverkar användandet av dem, 
och dels Allan B. Jacobs Great streets, som resonerar kring hur en attraktiv gata ska vara utformad. 
De tre författarna och deras teorier representerar olika nivåer i staden, från den övergripande 
strukturen ned till gatans konkreta utformning, och på så vis kompletterar de varandra till en helhet. 
Jag har också valt att göra en så kallad space syntax-analys av Gävles gatunät för att analysera hur 
människorna orienterar och rör sig i staden. Med stöd i teorierna analyserar jag stadsdelen Brynäs 
för att ta reda på dess svagheter och möjligheter och sedan föreslå vilka förändringar som kan göras 
för att skapa en attraktiv och levande stadsmiljö. Slutligen hänvisar jag även till  Vägverkets och 
Kommunförbundets handböcker VGU (Vägar och gators utformning) och TRAST (Trafik för en 
attraktiv stad), som handlar om vägars och gators tekniska utformning.

4.1 Jane Jacobs: Den amerikanska storstadens liv och förfall
Den amerikanska debattören Jane Jacobs (1916-2006) gav 1961 ut boken The Death and Life of  
Great American Cities (till svenska först 2004 som Den amerikanska storstadens liv och förfall) i 
vilken hon sammanfattade sina tankar om vad som får en storstad att fungera, vad som får en 
stadsdel att ha ett folkliv i form av butiker, restauranger och gator och parker som är så trygga att 
människor vågar vistas i dem. När boken gavs ut hade hon bott i staden New York sedan 1930-talet 
och många av exemplen är hämtade från New York och andra städer i nordöstra USA som Boston, 
Philadelphia och Baltimore.

Utgångspunkten för hennes bok är hennes upprördhet över att den moderna stadsplaneringen, med 
sina rötter i Ebenezer Howards trädgårdsstad och Le Corbusiers ”strålande stad” av höghus i park 
(eller ”höghus bland parkeringsplatser” som hon uttrycker det34), är oförmögen att skapa 
stadsmiljöer lika trygga och attraktiva som den gamla staden samtidigt som den envetet arbetar för 
att ersätta den gamla staden med en modern, dysfunktionell stad.

I boken, vars svenska utgåva jag har läst, går hon metodiskt igenom vad hon anser utgör en stad i 

33  Söderlind (1994)
34  Jacobs (2005), s. 373
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form av gator, trottoarer, byggnader, parker, bostadsområden35 och liknande, beskriver den 
mångfald hon menar är ett krav för en trivsam och trygg stadsmiljö och till sist vad det är som krävs 
för att uppnå mångfalden. Även om hon poängterar att hennes tankar handlar om storstädernas 
centrala delar och att man inte ska försöka använda dem till att beskriva livet i byar, småstäder och 
förorter, kanske inte ens medelstora städer36, så kan det vara värt att se var man hamnar om man 
tillämpar hennes tankar på Gävle.

En fungerande gata
Gatan och trottoaren är stadens viktigaste offentliga rum och dess mest vitala organ. Trygga gator är 
en förutsättning för en trygg stad,  men tryggheten på gatorna upprätthålls inte i första hand av 
polisen utan av en välutvecklad social kontroll. Det är närvaron av människor som gör en gata trygg 
och säker, medan en folktom gata är otrygg och osäker. Jacobs menar att för att en gata ska dra till 
sig människor, människor som både känner sig trygga och utgör en säkerhetsfaktor i sig, måste 
gatan uppfylla tre villkor:

1. Det måste finnas tydliga gränser mellan privata och offentliga rum, så att de är tydligt 
avgränsade och lätt kan överblickas.

2. Det måste finnas ”ögon på gatan” i form av boende och näringsidkare, och byggnaderna 
måste vända sig mot gatan så att gatan kan ses inifrån bostäderna, butikerna och kontoren.

3. Trottoarerna måste användas kontinuerligt, så att det alltid finns något att titta på. En 
folktom gata är inte intressant att titta på.

Butiker, kaféer och restauranger längs trottoarerna innebär inte bara att någon hela tiden ser vad 
som händer på gatan utan även att människor får en anledning att använda trottoaren för att ta sig 
till butiken, kafét eller restaurangen. Framför allt måste det finnas verksamheter som är öppna på 
kvällar och nätter, så att det alltid finns en anledning att använda trottoaren. Människor som rör sig 
på trottoaren kommer i sig att locka till sig fler människor eftersom en av de populäraste 
aktiviteterna i staden är att titta på andra människor.37 Kontrasten till den fungerande gatan är det 
glesa höghusområdet, där de offentliga ytorna är för stora för att kunna överblickas och befolkas 
och där det inte finns några verksamheter som lockar till sig människor som inte bor i området.

En gata med ett fungerande lokalt stadsliv innebär också att många små kontakter tas varje dag, 
kontakter som bygger upp en gemensam, lokal tillit och utan några enskilda åtaganden. Saknas ett 
fungerande stadsliv så måste man utvidga sitt privatliv för att för att bygga upp samma relationer 
invånarna i grannskapet, till exempel genom att bjuda hem dem på kaffe, något som är ett ganska 
stort åtagande om man inte redan har en god relation.38

Parker och torg fungerar på liknande sätt som gator: för att användas så mycket att de alltid känns 
trygga kräver de tydliga gränser och att de omgivande byggnaderna har blandade användnings-
områden. På så vis kommer olika kategorier av människor att använda parken eller torget under 
olika delar av dygnet.39 Saknas mångfalden i parkens närhet måste parken erbjuda flera attraktioner 
som får människor att uppsöka parken, till exempel bad, teater- och musikframträdanden, 
skridskobana eller olika organiserade aktiviteter.40

35  Originaltextens ord är ”neighborhood”. Den svenska översättningens ”bostadsområde” leder tyvärr tankarna till ett 
område för enbart bostäder, något som verkligen inte går ihop med Jacobs åsikter.

36  Jacobs (2005), s. 38
37  Jacobs (2005), s. 51-59
38  Jacobs (2005), s. 80, 86
39  Jacobs (2005), s. 126
40  Jacobs (2005), s. 132-135
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De fyra kriterierna för mångfald
Jacobs idéer brukar ofta sammanfattas med hennes fyra kriterier för mångfald i en stad:

1. Stadsdelen, och så många som möjligt av dess beståndsdelar, måste fylla mer än en primär 
funktion; helst mer än två. Dessa funktioner måste medföra närvaron av människor som rör 
sig utomhus på olika tider och av olika skäl, men som kan använda många faciliteter 
gemensamt.

2. De flesta kvarteren måste vara korta, vilket innebär att tvärgatorna och gathörnen måste 
komma tätt.

3. Stadsdelen måste beså av en blandning av hus som varierar i ålder och skick; en försvarlig 
del av dem ska vara gamla, så att den nödvändiga avkastningen också varierar. Denna 
blandning måste vara ganska finkornig.

4. En tillräckligt hög koncentration av människor måste finnas i området, oavsett varför de 
befinner sig där. Detta gäller även de som vistas där därför att de bor där.

(Jacobs (2005), s. 176.)

Behovet av blandade primära funktioner
En stadsdel måste fylla mer än en primär funktion och helst fler än två. Med en primär funktion 
menas en funktion som i sig innebär att människor befinner sig på en bestämd plats. Bostäder, 
kontor och industrier är exempel på primära funktioner. Vissa kulturinrättningar som museer, 
bibliotek och gallerier kan också vara primära funktioner. En stadsdel som bara innehåller en primär 
funktion kommer bara att vara befolkad under en begränsad del av dygnet. En stadsdel med bara 
bostäder kommer att vara folktom under dagen, då de yrkesarbetande befinner sig någon annan 
stans. En stadsdel med bara arbetsplatser kommer att vara folktom under kvällar och nätter, när 
kontoren och industrierna har stängt eller neddragen produktion.41

När två primära funktioner som innebär att människor kan befinna sig på samma plats men vid olika 
tidpunkter kombineras kan de ge underlag för en sekundär mångfald. Den sekundära mångfalden är 
sådana verksamheter som växer fram för att understödja de primära funktionerna, till exempel 
restauranger och butiker. Om området bara har en primär funktion blir underlaget för sekundär 
mångfald dåligt eftersom potentiella kunder bara finns under en del av dygnet. Först när den 
sekundära mångfalden blir tillräckligt omfattande att människor den drar människor till sig av egen 
kraft kan den bli en primär funktion. Det är vad som ursprungligen har skett i städernas 
shoppingområden.42

Blandningen av primära funktioner måste dessutom vara effektiv, i den meningen att den måste 
innebära att olika människor använder samma gator men vid olika tidpunkter. De olika människorna 
måste också använda samma funktioner, till exempel samma butiker eller restauranger, vilket 
innebär att de sociala skillnaderna mellan de olika människorna inte får vara allt för stora. Mängden 
människor vid olika tillfällen måste också vara ungefär likadan för att underlaget för den sekundära 
mångfalden ska vara relativt jämnt, vilket till exempel innebär att det måste råda en någorlunda 
balans mellan antalet boende och antalet arbetstillfällen i en stadsdel.43

41  Jacobs (2005), s. 187-188
42  Jacobs (2005), s. 189
43  Jacobs (2005), s. 190-191
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Behovet av små kvarter
Små kvarter innebär att det är lätt att förflytta sig i ett område medan stora eller långa kvarter 
fungerar som barriärer som hindrar människor från olika gator att mötas, eller hindrar människor 
från olika primära funktioner att använda samma gator, och därmed också hindrar dem från att bidra 
till det ekonomiska underlaget i stadsdelen. Kortare kvarter och fler gator erbjuder fler alternativa 
vägar vid förflyttningar i staden vilket kan vara en trivselfråga. Kortare kvarter innebär dessutom 
fler möjligheter till väl tillgängliga och exponerade butikslägen i gatuhörnen.44

Behovet av äldre byggnader
Äldre byggnader, i betydelsen byggnader som är så gamla att de har låga kapitalkostnader och 
därmed också låga hyror, är viktiga för små verksamheter ska kunna starta utan allt för stora initiala 
kapitalkostnader. Det är bara stora, väl etablerade företag, och skattefinansierade kulturinrättningar, 
som har råd med hyrorna i nybyggda hus. Ett område som bara består av nya hus kommer därför att 
ge dåliga möjligheter att starta små butiker eller företag vilket innebär att framväxten av en 
sekundär mångfald hämmas.45

Behovet av koncentration
Att fler människor på samma ställe innebär ett bättre ekonomiskt underlag för verksamheter är i sig 
inget kontroversiellt påstående men som svar på frågan om vilken bostadstäthet som är lämplig i 
städerna så jämför Jacobs med frågan om hur långa ben en man bör ha. Abraham Lincoln lär ha 
svarat ”så långa att de räcker ner till marken” och Jacobs menar att bostadstätheten är rätt när den 
underlättar mångfalden i staden. Någon exakt siffra för en lämplig bostadstäthet ger hon inte utan 
tar i stället upp ett antal exempel från amerikanska städer som visar att en mångfald i en stadsdel 
bara undantagsvis verkar kunna uppstå vid en bostadstäthet på mindre än 100 bostäder per acre (4 
047 m², ungefär 64 · 64 m) men också att en hög bostadstäthet inte automatiskt underlättar 
mångfald.46 

Även en alltför hög täthet kan hämma mångfalden. Jacobs hänvisar till en utredning av den 
amerikanske arkitekten Henry Whitney där det framgår att om en stor del av markytan ska lämnas 
obebyggd är det är svårt att bygga tätare än ungefär 40 bostäder per acre utan att ta till en 
långtgående standardisering av byggnaderna.47 Jacobs gissar också att även om en stor del av 
markytan bebyggs så blir det svårt att nå över 200 bostäder per acre utan en långtgående 
standardisering.48 Eftersom byggnader av varierande skick och ålder är ett av Jacobs fyra kriterier så 
måste standardisering och likriktning undvikas vilket i sin tur innebär att man för att uppnå en 
tillräckligt hög bostadstäthet måste tillåta att en stor del, men inte allt för stor del, av markytan 
bebyggs.

4.2 Jan Gehl: Livet mellem husene. Udeaktiviteter og udemiljøer
Den danske arkitekten Jan Gehl har i många år studerat sambandet mellan den fysiska miljöns 
utformning och hur människor väljer att uppehålla sig i det offentliga rummet. Hans tankar finns 
sammanfattade i boken Livet mellem husene. Udeaktiviteter og udemiljøer (Livet mellan husen), 

44  Jacobs (2005), s. 205-207
45  Jacobs (2005), s. 215, 223
46  Jacobs (2005), s. 237-241
47  Jacobs (2005), s. 244
48  Jacobs (2005), s. 246
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första gången publicerad 1971 och senast 2003. Hans grundtes är att det vi uppfattar som en 
attraktiv och levande stadsmiljö är en stadsmiljö där människor väljer att befinna sig frivilligt och 
där vi kan betrakta andra människor och att den fysiska miljöns utformning är direkt avgörande för 
att ett stadsliv ska uppstå.

Tre slags aktiviteter
Gehl delar in aktiviteterna i det offentliga rummet i tre kategorier med olika krav på den offentliga 
miljöns utformning: nödvändiga aktiviteter, valfria aktiviteter och sociala aktiviteter. De 
nödvändiga aktiviteterna är alla de aktiviteter som vi är mer eller mindre tvungna att utföra, som att 
förflytta oss mellan hemmet, skolan, arbetet och mataffären. Dessa aktiviteter utförs nästan oavsett 
den fysiska miljöns utformning, väderleken eller årstiden eftersom vi sällan har något val. De 
valfria aktiviteterna är däremot sådana man kan företa sig för att man själv vill, som att promenera, 
titta på utsikten eller sitta i solen och dessa aktiviteter är starkt beroende av goda förutsättningar i 
form av till exempel en inbjudande fysisk miljö eller bra väderlek. När den offentliga miljön är 
dåligt utformad kommer endast de nödvändiga aktiviteterna att utföras men när den offentliga 
miljön är väl utformad tillkommer de valfria aktiviteterna. Det tredje slagets aktiviteter, de sociala 
aktiviteterna, är sådana som utförs som en konsekvens av att det finns andra människor i det 
offentliga rummet, på samma gator och samma platser.49 Det är dessa aktiviteter Gehl menar är livet  
mellan husen. I sin enklaste form består en social aktivitet av två människor som uppfattar 
varandras närvaro på samma plats, men även en sådan ytlig kontakt kan utgöra en möjlighet till att 
etablera en djupare relation eller att upprätthålla en befintlig sådan. Livet mellan husen gör det 
möjligt att vara tillsammans med andra människor på ett enkelt och oförpliktigande vis och erbjuder 
därför en mellanform mellan att vara ensam och ett aktivt umgänge med människor man känner. 
Möten mellan människor är en förutsättning för att spontana meningsutbyten och umgängen ska 
kunna uppstå och gör att befintliga relationer enklare kan upprätthållas utan att behöva planeras per 
telefon. Möten mellan människor erbjuder också en möjlighet för en rikare upplevelse än att bara 
betrakta döda ting, som till exempel byggnader, eftersom människor som rör sig och talar med 
varandra är en varierande upplevelse som stimulerar flera sinnen och ständigt ger nya intryck. Gehl 
menar därför att den största attraktionen i stadsmiljön är andra människor, oavsett hur varierande 
bebyggelsen är.50

Den fysiska miljön som förutsättning
För att människor ska välja att för nöjes skull upprätthålla sig i det offentliga rummet och sedan 
locka andra människor till möten eller bara betraktelse krävs att den offentliga miljön har en 
utformning som medger och inbjuder till aktiviteterna. Gehl hänvisar ofta till de kritiska röster som 
höjdes inför inrättandet av gågatan Ströget i Köpenhamn som menade att det inte fanns någon 
tradition av stadsliv i Nordeuropa men som inte hade förstått att det, som gatorna ditintills varit 
utformade, inte funnits någon riktig förutsättning för människorna att uppehålla sig i det offentliga 
rummet. Liksom biltrafiken tenderar att öka ju större vägar man bygger så ökar uteaktiviteterna i 
omfattning och mångfaldighet ju bättre förutsättningar man ger dem.51

Den funktionalistiska stadsplaneringen har under 1900-talet bidragit till att försämra 
förutsättningarna för ett stadsliv genom att separera bostäder, arbetsplatser och butiker ifrån 
varandra, öka avstånden mellan människor och målpunkter och fokusera trafiksystemet på bilen. 
Även arkitekturen har försämrat förutsättningarna eftersom stor skala, långa perspektiv och räta 

49  Gehl, s. 7-9
50  Gehl, s. 19-20
51  Gehl, s. 33
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linjer ger tråkiga och blåsiga utemiljöer.52

Den fysiska miljön måste därför utformas så att den ger goda villkor både för de nödvändiga, de 
valfria och de sociala aktiviteterna så att människor kan färdas säkert och bekvämt, kan upprätthålla 
sig i det offentliga rummet och kan mötas, informellt eller organiserat53. Den fysiska miljön kan 
dock inte endast på egen hand ge upphov till rika kontakter mellan människor utan det måste också 
finnas gemensamma nämnare mellan människorna.54

Människan och de fysiska dimensionerna
Människokroppen är konstruerad för att förflytta sig till fots i ungefär 5 km/h och våra sinnen är 
anpassade till det. Våra sinnen är riktade framåt och vårt dominerande avståndssinne, synen, är 
utpräglat horisontellt. Det vertikala synfältet är betydligt mindre än det horisontella vilket betyder 
att när vi rör oss så ser vi i främst sådant som finns och händer på vår nivå, till exempel 
gatubeläggningen, byggnaders bottenvåningar och andra människor som rör sig på gatan. Under de 
rätta förutsättningarna kan vi se andra människor på upp till 1 kilometers avstånd, men det är först 
inom ungefär 100 meters avstånd som vi kan få en uppfattning om människors kön, ungefärlig ålder 
och vad de har för sig och känna igen en människa som är bekant sedan tidigare. Vid 30 meter är det 
möjligt att uppfatta ansiktsdrag, frisyrer och känna igen flyktiga bekanta och ner mot 20 meters 
avstånd är det möjligt att bilda sig en uppfattning om personens sinnesstämning. Vårt näst viktigaste 
avståndssinne, hörseln, är ganska effektivt upp till ungefär 7 meters avstånd men samtal kan upp-
fattas (om än inte föras) på upp till 35 meters avstånd. Det tredje avståndssinnet, lukten, är effektivt 
endast inom någon meter från kroppen och kan på större avstånd än så bara uppfatta starka lukter.55

För att möjliggöra kontakt mellan människor får avstånden i den offentliga miljön därför inte vara 
så stora att vi inte kan upprätthålla kontakten, men heller inte så små att vi känner oss obekväma. Vi 
behöver också en möjlighet att dra oss undan kontakt och hålla avståndet. Den amerikanske 
antropologen Edward T. Hall har definierat det ”sociala avståndet”, det avstånd vi för samtal med 
vänner och bekanta inom, till 1,30-3,75 meter medan det ”offentliga avståndet”, som vi använder 
till exempel som åskådare, till över 3,75 meter. Det är därför hissar, med sina alltför små 
dimensioner, fungerar så dåligt som platser att knyta kontakt på.56

Gehl definierar fem principiella sätt på vilket förutsättningarna för syn- och hörselkontakt mellan 
människor försämras: genom fysiska barriärer (murar), stora avstånd, höga farter (över 15 km/h), 
nivåskillnader och genom att vända människor ifrån varandra.57

Fyra dikotomier
Gehl använder fyra dikotomier (par av motsatser) för att analysera och beskriva förutsättningarna 
för stadslivet: att samla eller sprida, att integrera eller segregera, att bjuda in eller avvisa och att 
öppna upp eller stänga inne.

Att samla eller sprida
Att samla eller sprida handlar om hur människor, aktiviteter och inrättningar är placerade i det 

52  Gehl, s. 42-43
53  Gehl, s. 47
54  Gehl, s. 49
55  Gehl, s. 59-61
56  Gehl, s. 63, 65
57  Gehl, s. 58
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fysiska rummet. Det kan både gälla att samla människor eller byggnader i ett område så att det inte 
uppfattas som livlöst och att sprida dem för att skapa platser med olika karaktär. Den traditionella 
bondbyn där byggnaderna ligger tätt samlade vid en bygata gör det möjligt att med en kort 
promenad få en uppfattning om vad som händer i området. I städer, vilka är större och mer 
tätbebyggda än bondbyar, kan det tvärtom finnas ett behov av att sprida byggnader och entréer för 
att inte trängseln ska bli för stor, samtidigt som spridningen inte får bli så stor att gator och torg 
uppfattas som livlösa.58

Gångytor med bredder på 20-40 meter eller torg 40-60 meter breda är exempel på hur människor 
kan separeras från varandra – avstånden blir både för stora för att människorna ska kunna hålla 
kontakten och för att de ska kunna se vad som försiggår på båda sidorna av gatan eller torget. 
Storskaliga fasader med få ingångar och få besökare är också ett sätt att sprida människorna. 
Motsatsen är gaturum med mått anpassade till vår syn och hörsel och fasader med en småskalig 
indelning och många entréer. Livliga affärsgator har ofta 4-6 m breda butiker motsvarande 15-25 
entréer per 100 m till skillnad från gator där banker, kontor och stormarknader med få entréer tar 
upp hela fasader.59

Att integrera eller segregera
Att integrera eller segregera handlar om hur olika aktiviteter eller funktioner kan finnas sida vid 
sida eller åtskilda. 1900-talets funktionalistiska stadsplanering har till stor del gått ut på att så långt 
som möjligt separera olika kategorier av bebyggelse vilket möjligen har varit rationellt och effektivt 
men i gengäld lett till enformiga miljöer. Gehl exemplifierar med att jämföra Köpenhamns 
universitet med Danmarks tekniska universitet. Det förra universitetet har sina funktioner spridda i 
en stor del av centrala Köpenhamn vilket skapar olägenheter för universitetet men i gengäld gör det 
möjligt för universitetets anställda och studenter att ta del av staden och tillföra liv till den. Det 
senare universitetet ligger samlat i ett modernt campus (den s.k. ”polyteknikerbyen”) i förorten 
Lyngby vilket innebär att utbildnings- och forskningsfunktionen är effektiv men att det i gengäld 
inte händer särskilt mycket på området och att underlaget för restauranger, kaféer och butiker blir 
alltför litet.60

En alltför långtgående separation av olika trafikslag leder också till tråkigare miljöer och färre 
möten mellan människor. Eftersom fotgängare tenderar att välja den kortaste vägen framför den 
säkraste så behöver heller inte ett trafikseparerat system innebära en ökad trafiksäkerhet. Gehl 
förespråkar att trafiksystemet utformas på de gåendes villkor och exemplifierar med de holländska 
gårdsgatorna och gångfartsområdena där oskyddade trafikanter samsas med långsam biltrafik.61

Att bjuda in eller avvisa
Att bjuda in eller avvisa handlar om hur den fysiska miljön är utformad så att den uppmuntrar till 
eller avskräcker ifrån aktiviteter. Gehl menar att alltför skarpa gränser mellan det privata rummet 
(bostaden) och det offentliga rummet försvårar för förflyttning mellan rummen, medan 
övergångszoner i form av halvprivata och halvoffentliga rum, t.ex. balkonger, altaner och 
innergårdar, gör det lättare att röra sig mellan det privata och det offentliga. Möjligheten att se vad 
som pågår, till exempel att kunna se från bostaden vad som händer på gatan eller gården, eller att se 
från gatan vad som händer inne i butiken eller den offentliga lokalen, är också sådant som bjuder in 

58  Gehl, s. 83, 85
59  Gehl, s. 87, 89, 91
60  Gehl, s. 96-99
61  Gehl, s. 103-106
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till deltagande. Vid längre avstånd underlättar korta och trevliga vägar förflyttningen. Genomtänkta 
placeringar av olika målpunkter såsom lekplatser, parker, utsiktspunkter, idrottsanläggningar, kaféer 
och butiker uppmuntrar till förflyttning, möten och aktiviteter.62

Att öppna upp eller stänga inne
Att öppna upp eller stänga inne handlar främst om hur olika byggnader är placerade och utformade 
för att underlätta eller försvåra upplevelsemässig kontakt mellan de som befinner sig inomhus och 
de som befinner sig utomhus. Slutna fasader och byggnader placerade på ett sådant avstånd att det 
är svårt att se in gör både ute- och innemiljön mindre upplevelserik. Även biltrafik innebär en 
instängning av människorna i bilarna och även om det kan finnas ett visst nöje i att betrakta biltrafik 
så utgör människor ett mer stimulerande och långvarigt blickfång än en hastigt passerande bil.63

4.3 Allan B. Jacobs: Great streets
Vilka mått som krävs för att säkra trafikslagens goda framkomlighet finns beskrivet i Vägverkets 
och Svenska kommunförbundets handbok Vägar och gators utformning (VGU)64. Vad som gör en 
gata vacker, trivsam och attraktiv är däremot kanske en fråga om tycke och smak, eller åtminstone 
om egenskaper som inte nödvändigt vis kan kvantifieras och ställas upp i tabeller. Allan B. Jacobs 
diskuterar i sin Great Streets (Massachussetts Institute of Technology, 1993) vad som gör en bra 
gata (”great street”). Utgångspunkten är att en bra gata ska ska vara en lättillgänglig mötesplats för 
människor och ha en gästvänlig och trygg utformning så att människor vill vistas där, vilket i sig 
alltför allmängiltiga påståenden för att de ska vara praktiskt användbara. Han går därför igenom ett 
antal exempel på verkliga gator som han anser är bra gator, har varit bra gator eller har brister som 
förhindrar dem att vara bra gator, gator av olika slag och från olika tidsåldrar och diskuterar vad det 
är som gör dem bra. Diskussionen mynnar sedan ut i ett antal kriterier: utrymme nog för att 
bekvämt kunna förflytta sig till fots, skydd för väder och vind, tydlig rumslig definition, detaljer 
som aktiverar och fångar blicken, genomskinliga gränser mellan det offentliga (gatan) och det 
privata (byggnader och tomter), ett visst samspel mellan olika byggnaders utformning, gott 
underhåll av gatan och byggnaderna och genomtänkta materialval och väl genomfört arbete.65 Till 
kriterierna lägger han ett antal detaljer i utförandet som kan, men inte nödvändigtvis måste, tillföra 
positiva kvaliteter till en gata: träd, start- och slutpunkter, en mångfald av byggnader, vacker 
gatumöblering, platsbildningar, tillgänglighet66, befolkningstäthet, mångfald, lagom längd, lutning, 
gatuparkering, kontraster och tidens gång.67 Även om Jacobs utgångspunkt är arkitektens, snarare än 
stadsplanerarens, så överensstämmer många av hans tankar om vad som gör ett attraktivt offentligt 
rum med Jan Gehls.

Det viktigaste av Jacobs kriterier som Gehl inte berör är det om gaturummets definition. Jacobs 
menar att bra gator är tydligt definierade: de har gränser, vanligtvis någon form av väggar, som 
markerar gatans kanter, hjälper betraktaren att fokusera blicken på gatan och gör gatan till ett rum. 
Gaturummets vertikala definition beror på höjden på byggnaderna, murarna eller träden medan den 
horisontella definitionen beror på längden hos, och avståndet mellan, de avgränsande elementen. 
Ibland definieras gaturummet även i sina ändar.68

62  Gehl, s. 107-114
63  Gehl, s. 115-119
64  Vägverket (2004)
65  Jacobs (1993), s. 270-292
66  I ordets egentliga betydelse, inte i betydelsen ”handikappanpassad”
67  Jacobs (1993), s. 293-308
68  Jacobs (1993), s. 277
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Vilka byggnadshöjder som är lämpligast eller vackrast för en viss gata är något som länge varit 
föremål för diskussion. I Paris gällde länge förhållandet 3:2 mellan byggnadshöjd och gatubredd, 
något som i mitten av 1800-talet ändrades till 1:1. Undersökningar som Jacobs och andra har gjort 
visar att vid förhållanden mindre än 1:4 upplevs gatan mycket svagt definierad, medan det vid 
förhållandet 1:2 alltid finns en stark definition. Flera av Jacobs exempel på bra gator är emellertid 
tydligt definierade, trots förhållanden på ner till 1:7,2, vilket beror på att dessa gator kantas av flera 
täta trädrader. Åt andra hållet förefaller förhållanden på upp till 3:1 kunna fungera på en trivsam 
gata utan att byggnadsvolymen blir påträngande, men bara om gatan är tillräckligt kort. Jacobs tror 
att faktorer som hur byggnaderna påverkar skuggor och vindar är viktigare än förhållandet mellan 
gatubredd och byggnadshöjd men noterar att ingen av hans exempel på attraktiva gator har 
byggnader högre än ungefär 30 m.69

Vad beträffar den horisontella avgränsningen i längsled är det viktigt att byggnaderna eller träden 
står tillräckligt tätt för att gatan ska upplevas definierad, men Jacobs noterar bara att tätare placering 
av byggnaderna definierar gaturummet bättre. Detsamma gäller träd, framför allt om gatan bara har 
två trädrader. För trädrader anser Jacobs att det är viktigt att de är kontinuerliga, och inte gör 
uppehåll för busshållplatser, byggnadsentréer eller annat, och att de fortsätter så långt ut i gathörnen 
som möjligt. Att dra tillbaka trädraden för långt från gathörnen, till exempel av trafiksäkerhetsskäl, 
bryter trädraden och minskar dess avgränsande effekt.70

Till en bra gata bidrar också väl utformade start- och slutpunkter, entréer till själva gatan. Entréerna 
kan vara sådant som torg, portar, höga skulpturer eller flankerande byggnader, saker som markerar 
gatans ändpunkter och kan vara mötesplatser eller företeelser att orientera sig efter.71 Det 
sistnämnda känns igen från Kevin Lynchs The image of the city (Massachussetts Institute of 
Technology, 1960) där han diskuterar hur människor orienterar sig i stadsrummet. Ett väl 
fungerande stråk kännetecknas enligt Lynch av kontinuitet, vilken kan utgöras av till exempel för 
gatan karaktäristiska drag i utformningen eller en koncentration av vissa verksamheter till gatan, 
och en känsla av riktning och fortskridande. Riktning kan uppnås genom tydligt markerade 
ändpunkter som synliggör åt vilket håll man är på väg medan fortskridande kan uppnås genom 
sådant som att gatan lutar i längsled, att byggnaderna eller verksamheterna gradvis ändrar karaktär, 
att man passerar olika referenspunkter att orientera sig efter eller bara med något så prosaiskt som 
vanlig gatunumrering.72

4.4 Space syntax-analys
Space syntax är benämningen på ett antal analysmetoder för hur rum förhåller sig till varandra 
utvecklade av bland andra forskaren Bill Hillier vid University College of London under 1980-talet. 
Hur olika rum, i byggnader eller i staden, hänger samman visuellt har visat sig ha en stor påverkan 
på hur människor väljer att röra sig i rummet och de rum som är mest tillgängliga, dvs. de rum till 
vilka det är enklast att förflytta sig, är de där flest människor kommer att vara och röra sig. En 
välbesökt plats brukar upplevas som trygga genom närvaron av andra människor73. I Sverige har 
space syntax-analysen introducerats och populariserats av KTH-forskaren Lars Marcus som också 
driver konsultbolaget Spacescape som utför olika space syntax-analyser åt kommuner, 
arkitektkontor och andra uppdragsgivare.

69  Jacobs (1993), s. 277-281
70  Jacobs (1993), s. 281, 294-295
71  Jacobs (1993), s. 295-297
72  Lynch, s. 96-97
73  Spacescape, s. 4
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Den vanligaste space syntax-analysen är den där man utgår ifrån en beskrivning av stadsrummet 
som en väv av siktlinjer, där en rak gata är en siktlinje och en svängd gata är flera siktlinjer, och där 
varje siktlinjes integrationsvärde beräknas efter det genomsnittliga antal riktningsförändringar, 
”steg”, som krävs för att nå linjen från alla andra linjer. Ett lågt antal steg innebär att linjen är högt 
integrerad i väven eftersom det krävs få riktningsförändringar för att nå linjen. Detta innebär att det 
faktiska avståndet har mindre betydelse för hur ”nära” två gator uppfattas ligga varandra. 
Integrationsvärdena brukar sedan, för tydlighetens och jämförbarhetens skull, normeras och 
inverteras så att högre värden betyder högre integration och vice versa. Vid en grafisk presentation 
av en space syntax-analys brukar hög integration betecknas med rött (”varmt”) medan låg 
integration med mörkblått eller violett (”kallt”), vilket är en liknelse med det synliga ljusets 
spektrum.

Vanligtvis brukar man göra två integrationsanalyser, dels en ”lokal” integration där man räknar 
tillgängligheten inom 2 eller 3 steg och dels en ”global” integration där man räknar tillgängligheten 
inom det maximala antalet steg som kan tas inom modellen. Den lokala integrationen visar hur 
tillgänglig gatan är för korta förflyttningar, till exempel inom stadsdelen eller närområdet, och den 
globala integrationen visar hur tillgänglig gatan är sett till hela tätorten, något som indikerar hur 
viktig gatan är för längre förflyttningar. Det kan antas att de boende i området står för de flesta korta 
förflyttningarna mellan det är besökarna från andra stadsdelar som står för de flesta långa 
förflyttningarna.74

Om den lokala och den globala integrationen för en viss gata överensstämmer tyder det på att det 
lätt att uppfatta gatans roll både lokalt och globalt och det kommer förmodligen att finnas ett flöde 
av människor på gatan. I lägen med sämre överensstämmelse mellan lokal och global integration 
har lokala målpunkter större betydelse för rörelserna.75

En space syntax-analys av ett befintligt område kan användas för att peka ut stråk som har potential 
att bli viktiga rörelsestråk och till vilka det därför kan vara lämpligt att lokalisera ny bebyggelse och 
nya funktioner. På så vis kan stadsmönstret och bebyggelsen samverka.76

För analysen av Brynäs har jag använt programvaran Mindwalk, utvecklad vid federala universitetet 
i Pernambuco, Brasilien. Som indata tar den linjekartor i Autocad-formatet DXF och utdatat kan 
presenteras i tabellform eller grafiskt. Jag har valt den klassiska grafiska presentationen, där 
integrationsvärdena presenteras i en regnbågsskala från mörkblått (låg integration) till rött (hög 
integration).

4.5 Trafikslagen och gatans utformning
VGU – Vägar och gators utformning – är, som namnet antyder, en omfattande handbok för 
utformning av vägar och gator. Den är mestadels teknisk och handlar om vilka mått gatans olika 
delar ska ha vid detaljutformningen. Arbetsmetodiken bygger på att man för varje gata bestämmer 
vilken funktion gatan har i gatunätet och för de olika trafikslagen, vilken den dimensionerande 
trafiksituationen är och vilken hastighet och framkomlighet som är önskvärd och sedan läser ur 
tabeller vilka minimimått som krävs för att uppnå den önskade standarden.

Huvud- och lokalnät
Huvudnätet för trafik inom en tätort består av gator för trafik genom tätorten, gator för trafik till och 

74  Spacescape, s. 7
75  Spacescape, s. 7
76  Spacescape, s. 4, 7
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från tätorten och gator för trafik mellan stadsdelar i tätorten medan lokalnätet omfattar gator för 
trafik som till övervägande del har målpunkt längs gatan. Indelning i huvud- och lokalnät görs för 
såväl motorfordonstrafik som gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik. I tätorten kommer vissa 
gator att ha dubbla funktioner och det blir då en avvägningsfråga vilken trafik som ska prioriteras, 
även om framkomlighetskraven för större fordon är större i huvudnätet.77 I gator som tillhör 
huvudnätet för kollektivtrafik bör dock kollektivtrafikens tillgänglighet och komfort prioriteras.78 
Nät för godstrafik är de gator som ska medge god tillgänglighet och bärighet för långa och tunga 
fordon. Dessa gator bör sammanfalla med de delar av huvudnätet som binder samman infarter och 
genomfarter med viktiga målpunkter som industrier, hamnar och liknande.79 Det primära nätet för 
utryckningstrafik omfattar större delen av huvudnätet samt anslutningsgator till viktiga målpunkter 
för utryckningstrafik.80

Kollektivtrafik
I tätort ska busstrafiken anordnas på ett sätt som är trafiksäkert och ger resenärerna god tillgänglig-
het och komfort. Stomlinjernas behov av god framkomlighet bör prioriteras även om det sker på 
bekostnad av biltrafikens framkomlighet.81 Bussprioritering innebär att åtgärder i trafikmiljön utförs 
som prioriterar busstrafiken framför annan trafik. Åtgärderna kan vara sådana som hindrar annan 
trafik att komma fram och sådana som ger busstrafiken eget utrymme. I en trafikmiljö med 
begränsat utrymme kan en åtgärd som ger en typ av trafik bättre framkomlighet innebära att annan 
trafik får sämre framkomlighet. De fysiska åtgärder som kan vidtas för att prioritera busstrafiken är 
framför allt av två slag: egna körfält för busstrafiken och särskilt utformade busshållplatser. Övriga 
åtgärder, som olika former av signalregleringar och signalprioriteringar kan genomföras utan att 
gatans utformning behöver förändras.

Busskörfält kan anläggas för att separera busstrafiken från övrig trafik på gator där busstrafiken har 
låg framkomlighet.82

Busshållplatsernas utformning har betydelse både för stadsrummet och trafiken. I dag är de flesta 
busshållplatser av typerna glugghållplats eller fickhållplats. Båda hållplatstyperna bygger på att 
hållplatsen ligger vid sidan av vägen, skild från körfältet. Det som skiljer är att för glugghållplatsen 
är en del av parkeringsfältet ersatt av en hållplatsficka medan fickhållplatsen finns längs gator utan 
parkering och hållplatsfickan är därför utbyggd utanför vägkanten. Båda hållplatstyperna tar stor 
plats och är svåra att angöra.83 En glugghållplats med 18 meters längd kräver lika stort utrymme vid 
vägkanten som upp till 9 parkerade bilar.84 VGU rekommenderar därför att dessa hållplatstyper inte 
används i tätort annat än på gator där biltrafiken ska prioriteras. Vägverket rekommenderar i stället 
att hållplatser i tätort utformas som s.k. stopphållplatser, hållplatser där bakomvarande trafik inte 
kan köra förbi en buss som stannat vid hållplatsen.85 Förutom att stopphållplatserna dämpar 
hastigheterna och höjer trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter så prioriterar de busstrafiken i 
förhållande till biltrafiken och medger rak angöring av busshållplatsen. Det sistnämnda innebär att 
bussen inte behöver svänga eller göra en sidoförflyttning för att komma intill hållplatskanten, något 
som innebär att bussens alla dörrar kommer på ett sådant avstånd från hållplatskanten att höga 
77  Vägverket (2004), Dimensioneringsgrunder, sida 16
78  Vägverket (2004), Dimensioneringsgrunder, sida 19
79  Vägverket (2004), Dimensioneringsgrunder, sida 20
80  Vägverket (2004), Dimensioneringsgrunder, sida 20
81  Vägverket (2004), Sidoanläggningar, s. 7
82  Vägverket (2004), Sektion tätort – gaturum, s. 59
83  Vägverket (2004), Sidoanläggningar, s. 6-7
84  Skånetrafiken (2000), s. 19
85  Vägverket (2010), s. 6
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kantstöd kan användas vilket underlättar på- och avstigning. Dessutom uppkommer inga 
sidorörelser som kan vara obekväma eller farliga för passagerarna.

Det finns tre varianter av stopphållplatser: enkel stopphållplats, timglashållplats (dubbel stopp-
hållplats) och klackhållplats. Alla tre medger de, i varierande grad, rak angöring av busshållplatsen, 
prioritering av busstrafiken, hastighetsdämpning och säkrare trafikmiljö för gångtrafikanter.

Den enkla stopphållplatsen har en utformning som gör att annan trafik i samma riktning som 
bussen inte kan passera en stillastående buss. Busshållplatsen ligger vid körfältet och en mittrefug 
hindrar bakomvarande trafik att göra omkörningar. Klackhållplatsen är en variant av enkel 
stopphållplats där hållplatsen är utbyggd med en ”klack” eller ”bulle” i gatan. Klackhållplatsen 
medger kantstensparkering mellan hållplatserna och tar därför inte lika stor plats i stadsmiljö som 
en glugghållplats. Timglashållplatsen kallas även dubbel stopphållplats och är en busshållplats 
där en stillastående buss blockerar trafiken i båda riktningar. Förutom att medge rak angöring och 
kantstensparkering så innebär den hindrade trafiken mycket god trafiksäkerhet för avstigande 
passagerare.

För stombusslinjer i tätortsmiljö passar klackhållplatsen särskilt väl. Den underlättar för bussarnas 
angöring till hållplatsen och ger kortare hållplatsuppehåll. Risken för felparkerade bilar minskar 
dessutom och klackhållplatsen ger mer plats för parkeringsplatser längs gatan än andra 
hållplatstyper.86

För att förhindra omkörning av stillastående buss bör stopphållplatserna förses med en lång och 
bred refug mot det motriktade körfältet. I stråk med stor biltrafik är det också viktigt att säkerställa 
att väntande trafik inte växer ut i en korsning på ett trafikfarligt sätt och att inga olämpliga 
omkörningar av bussen görs mellan hållplatserna. Det är också viktigt att se till att cyklar kan 
passerar en stillastående buss på ett trafikfarligt sätt.87

Trädrader
Allan B. Jacobs framhåller att träd är ett av de bästa sätten att göra en gata trivsammare. Träd 
behöver dock tillgång till stor jordvolym och optimala växtförhållanden för träd är svåra att uppnå i 
stadsmiljö. Växtutrymmet för träd blir därför en kompromiss mellan vad trädet behöver och vad 
gaturummet medger. Utrymmeskravet i markytan kan minskas genom att använda så kallad 
skelettjord vid anläggandet av gatan samtidigt som en tillräckligt stor genomsläpplig zon säkras runt 
trädet. 88 Skelettjord är benämningen på en blandning av planteringsjord och grövre material och 
som både kan fungera som bärande jordlager och som växtutrymme för rotsystemet.89 Rotsystemet 
kan då utvecklas även under omkringliggande hårdgjorda ytor. VGU rekommenderar att stora träd 
har en minst 4 meter bred yta att stå på och att de inte placeras närmare fasad än 7 meter.90

Exempelgator från TRAST
Strategidokumentet TRAST, ”Trafik för en attraktiv stad”, är avsett att användas tillsammans med 
VGU för att ta fram trafikstrategier för staden som sedan kan ligga till grund för gatornas 
utformning. I en bilaga till TRAST91 redovisas olika exempel på hur gator med olika mått kan 
utformas på stadens villkor, så att inte trafikens krav går ut över stadsmiljön. Grundsynen är att flera 

86  Vägverket (2010), s. 9-10
87  Vägverket (2010), s. 6-8
88  Vägverket (2004), Sektion tätort – gaturum, sidan 76
89  Pettersson (2006)
90  Vägverket (2004), Sektion tätort – gaturum, sidan 76
91  SWECO och Svenska kommunförbundet (2006)
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olika trafikslag ska kunna samsas på varandras villkor och att gåendes, cyklisters och kollektiv-
trafikens roll i staden ska uppvärderas. Bland annat menar TRAST att inga gator ska vara fyrfiliga, 
något som frigör 6-7 meter att använda till annat om den fyrfiliga gatan byggs om till två filer.

18-metersgatan
TRAST ger två exempel på hur en 18-metersgata kan 
utformas.  Det första  exemplet är utformat för en 
referenshastighet på 30 km/h och har trottoarer på 
båda sidor, två trädrader med möjlighet till gatu-
parkering mellan träden och två körfält. Sektionen är 
symmetrisk, uppskattningsvis 3 + 2,5 + 7 + 2,5 + 3 
m. Det andra exemplet är utformat för en 
referenshastighet på 30 km/h, har trottoarer på båda 
sidor, en trädrad på ena sidan, dubbelriktad cykel-
bana på andra sidan, två körfält för biltrafik och 
möjlighet till cykelparkering eller gatuparkering 
mellan träden. Sektionen är asymmetrisk, upp-
skattningsvis 4 + 2 + 6,5 + 2,5 + 3 m (trottoar + 
trädrad + körbana + cykelbana + trottoar) och med-
ger att solsidans trottoar kan utnyttjas för t.ex. kafé 
under trädens skugga.

24-metersgatan
TRAST ger två exempel på hur en 24-
metersgata kan utformas. Det första 
exemplet är utformat för en referens-
hastighet på 50 km/h, har två trädrad-
er, två körfält, gatuparkering på båda 
sidor, separat enkelriktad cykelbana på 
båda sidor och trottoarer på båda sidor. 
Sektionen är uppskattningsvis 2,5 + 2 
+ 1 + 13 + 1 + 2 + 2,5 m (trottoar + 
cykelbana + trädrad + kör- och upp-
ställningsfält + trädrad + cykelbana + 
trottoar). Det andra exemplet har en 
asymmetrisk sektion med endast en 
trädrad och där den ena sidan i stället 
har en dubbelriktad cykelbana medan 
den andra sidan har en bredare trottoar.
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30-metersgatan
TRAST ger två exempel på hur en 30-metersgata kan utformas. Det första exemplet är utformat för 
en referenshastighet på 30 km/h, har två trädrader, trottoarer på båda sidor, ett körfält för bilar i 
vardera riktningen, ett körfält för kollektivtrafik i vardera riktningen och ett parkeringsfält för bilar i 
vardera riktningen. Cykel- och biltrafiken samsas i samma körfält. Sektionen är uppskattningsvis 3 
+ 5,8 + 3 + 6,4 + 3 + 5,8 + 3 m (trottoar + kör- och uppställningsfält + trädrad eller hållplats + 
bussfält + trädrad/hållplats + kör- och uppställningsfält + trottoar). Det andra exemplet är utformat 
för en referenshastighet på 50 km/h, har tre trädrader, trottoarer och cykelbanor på båda sidor, ett 
körfält för bilar i vardera riktningen och ett parkeringsfält i vardera riktningen. Sektionen är 
uppskattningsvis 4 + 3 + 6 + 4 + 6 + 3 + 4 m (gång- och cykelbana, trädrad, parkerings- och körfält, 
trädrad, parkerings- och körfält, trädrad, gång- och cykelbana).

12-metersgatan
TRAST ger tyvärr inget exempel på hur en 12-metersgata kan utformas, antagligen för att den är så 
smal att den inte samtidigt kan rymma både gångtrafik, cykeltrafik, parkeringsplatser, biltrafik och 
vistelseytor. Vid utformning av en 12-metersgata måste därför kompromisser göras där någon eller 
några av funktionerna prioriteras ned eller helt bort. Två exempel på 15-metersgator ges emellertid i 
TRAST, en utformad som gårdsgata (gångfartsområde) med generösa vistelseytor och en som en 
mer traditionell gata med trädrad och något bredare trottoar på solsidan.
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”Säg, varför skall gator på Brynäs numreras?
Av sådant system man ju rakt deprimeras

Hur trist är det inte med sju stycken ’Tvär’,
som liknar varandra precis såsom bär!”

Så sjöng en gång en ung dam i en lokalrevy i Gävle. Och hon var 
sannerligen inte den enda som klagade över att tvärgatorna på Brynäs inte 
fått ”riktiga” namn – även om hennes argument i sista versen var lite 
annorlunda än de som vanligen fördes fram i den offentliga debatten:

”Karlsson han tog allt en ann till sin maka
och jag arma ungmö, fick träda tillbaka

därför att jag bodde – bemärk det och lär!
– vid numrerade gatan, ja just Sjätte Tvär.”

I dag tycker vi att tvärgatorna ger karaktär åt Brynäs och ingen av de som 
bor där har väl något emot att deras adress ger associationer till New York. 
Då är det kanske mer upprörande att de här gatorna under slutet av 1900-
talet styckats upp i småstumpar med namn som Hillmanskroken och 
Gullregnsgatan. Och att resterna av Andra Tvärgatan gömts så omsorgsfullt 
att man knappt hittar dem mellan huskropparna.

Ulf Ivar Nilsson (2005)

5. Brynäs
Brynäs är en stadsdel i Gävle, relativt 
centralt belägen, öster om järnvägen och 
söder om Gavleån. Avståndet till 
centralstationen är ungefär 200 m, till 
Stortorget med affärscentrum ungefär 
800 meter och till Södra Kungsgatan 
med restauranger och småbutiker mellan 
700 och 900 meter. Stadsdelen är unik i 
Gävle såtillvida att det är den enda 
stadsdelen där det både finns bostäder 
och ett stort antal industriarbetsplatser. 
Vid årsskiftet 2005/2006 hade 
stadsdelen ca 7 900 invånare och ca 4 
900 arbetsplatser, varav ca 3 900 i privat 
sektor. Ungefär 95 % av 
bostadsbeståndet utgjordes av lägenheter 
i flerbostadshus vilket gjorde att 
befolkningen var yngre än kommunens 
genomsnitt och den genomsnittliga 
storleken för ett hushåll var 1,4 personer. 
Sysselsättningsgraden var något lägre än 
kommunens genomsnitt, arbetslösheten 
något högre och sjuktalen något högre 

än kommunens genomsnitt. Även bilinnehavet var lägre än kommunens genomsnitt med ca 0,32 
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Illustration 6: Brynäs läge i Gävle.
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bilar per person eller ca 0,46 bilar per hushåll.92

5.1 Stadsbild och markanvändning
Brynäs har idag en blandad stadsbild. 
Nere vid Islandsplan (i stadsdelens 
nordvästra hörn) och uppe i korsningen 
Brynäsgatan-Sjätte tvärgatan finns rester 
av stenstaden, med slutna kvarter i 3-6 
våningar med lokaler i bottenvåningarna. 
Stadsbebyggelse av mera småstads-
karaktär finns vid Agötorget. På nedre 
Brynäs och längs Hillmansgatan finns 
halvsluten kvartersbebyggelse, både i 
form av sammanbyggda lamellhus från 
1960-talet och postmodernistisk kvarters-
bebyggelse från 1980-talet. Ovanför 
Sjätte tvärgatan och längs Hagtornsgatan 
finns öppen lamellhus- och punkthus-
bebyggelse från 1940- och 1950-talet 
medan bebyggelsen längs Kaserngatan, 
längs Brynäsgatans och Tredje tvärgatans 
centrala delar och vid Maskinistgatan 
andas miljonprogram från 1960- och 
1970-talen. Villa- och radhusområden 
från 1920-talet och fram till 1980-talet 
finns i stadsdelens östra delar. Enligt 
kommunen är stadsbilden vid 
Brynäsgatan och Agötorget särskilt 
värdefull93.

I stadsdelens centrala delar – längs 
Brynäsgatan, Kaserngatan och Tredje 
tvärgatan – präglas stadsbilden i hög grad 
av en hårdhänt anpassning till biltrafiken, 
med gator som i första hand är utformade 
som snabba trafikleder, bebyggelse som 
vänder sig från gatorna och stora ytor 
som upptas av parkeringsplatser och 

impedimentmark. Parkeringsbehovet överskattades ofta i 1960- och 1970-talets planer; till exempel 
förutsattes 1965 bilinnehavet uppgå till 400 bilar per 1000 personer94 och 1977 planerades ungefär 
1,3 parkeringsplatser per hushåll för bebyggelsen i kvarteren Bygdekikaren och Patronen95. I början 
av 1980-talet uppskattades antalet parkeringsplatser på Brynäs till 10 00096 medan det 2005 fanns ca 

92  Gävle kommun (2007 a), s. 4
93  Gävle kommun (2007 a), s. 11
94  Gävle stad (1965)
95  Gävle kommun (1977)
96  Gävle kommun (1980)
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Illustration 8: Rest av äldre bebyggelse vid Sjätte tvärgatan.

Illustration 7: Stadstyper på Brynäs. Mörkblått: innerstad (1890-),  
rött: halvsluten kvartersstad (1960-), grönt: öppen bebyggelse  
från 1940- och 1950-talet, ljusblått: "miljonprogram" (1960-
1980), rosa: villor och radhus (1920-).
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2 600 bilar i stadsdelen97.

På markanvändningskartan syns de 
många industrierna tydligt. Antalet 
kontorsbyggnader är få. En långsam 
omvandling av industrier till andra 
ändamål pågår i stadsdelens norra delar, 
där gasverksområdet har blivit 
teaterlokaler åt Folkteatern och Skottes 
Musikteater och där Södra hamnpiren 
(markerad med gul ram) planeras att 
bebyggas med ca 300 bostäder och 
lokaler i slutna stadskvarter. På andra 
sidan ån byggs sedan några år ett 
bostadsområde med radhus, punkthus 
och lamellhus på vad som fram till 
mitten av 1980-talet var ett bangårds- 
och industriområde.

Handeln är, sedan i slutet av 1990-talet, koncentrerad till det halvexterna köpcentrumet Fjällbacken 
i stadsdelens östra del, med Ica Kvantum, Coop Extra, Dollarstore, K-Rauta, Jysk Bäddlager med 

97  Gävle kommun (2007 a), s. 4
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Illustration 10: Pågående markanvändning. Gult: bostäder, violett: industri, blått: kontor, rött: skola, kyrka, 
kultur, brunt: handel, grönt: idrott.

Illustration 9: Impedimentmark vid vad som tidigare var Fjärde 
tvärgatan.
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flera stormarknader. Handelslokaler i bottenvåningar finns nere vid Islandsplan i nordväst och längs 
Brynäsgatan, Femte tvärgatan och på Agötorget i stadsdelens centrala del samt spridda runt om i 
stadsdelen. En stor del av butikslokalerna i själva stadsdelen står dock tomma eller används som 
kontor eller andra icke besöksintensiva verksamheter (streckade linjer). Vid Islandsplan finns flera 
restauranger och uteserveringar.

Stadsdelen är väl försedd med förskolor och grundskolor och det organiserade religionsutövandet 
representeras av Svenska kyrkan, en baptistförsamling, Frälsningsarmén och flera källarmoskéer.

5.2 Historia och äldre stadsbild
Brynäs växte fram som stadsdel i slutet av 1800-talet. Innan dess fanns vid Gavleåns flodarmar 
fiskarbebyggelse och söder därom odlingsområden, bland annat ett kålhagar, dvs. odlingslotter för 
stadsborna, men även ett sockerbruk i nuvarande Stenebergsparken som var i drift till 1841. Österut 
ledde en väg till Brynäs herrgård, en väg som senare rätades ut och blev Brynäsgatan.

I storstilade stadsplaner från 1861, 1877 
och 1888 lades ett strikt rutnät ut över 
området, uppbyggt kring huvudgatan 
Brynäsgatan. Rutnätet anslöt till den 
befintliga stadens proportioner med 100 
fot (ca 30 m) breda huvudgator och 40 
fot (ca 12 m) breda sidogator med ett 
viktigt undantag: öster om järnvägen 
Brynäsbanan vreds stadsplanen ungefär 
40 grader medsols, sannolikt för att 
tvärgatorna  bättre skulle följa 
Brynäsbergets sluttningar. Väster om 
Brynäsbanan skar Brynäsgatan i stället 
rakt igenom kvarteren vilket skapade 
öppna platser och triangulära kvarter 
längs gatan.

Brynäsgatan började i stadsdelens 
nordvästra hörn och löpte sedan nästan 
rakt österut över Brynäsbergets högsta 
punkt (ca 15 m.ö.h.). Parallellt med 
Brynäsgatan löpte några mindre 
huvudgator, Järvstagatan, 
Holmsundsgatan och Korsnäsgatan (de 

sistnämnda dagens Eriksbergsgatan och Hillmansgatan) med 60 fots (ca 18 m) bredd och 
Harnäsgatan (dagens Riggargatan) och Upplandsgatan med 100 fots bredd. Vinkelrätt mot 
Brynäsgatan lades tvärgatorna ut, numrerade från 1 och uppåt. Mellan de åttonde och nionde 
tvärgatorna planerades en esplanad.

I stadsdelens mellersta del drogs den 60 fot breda Kaserngatan in från stadsdelen Söder och läts, likt 
Brynäsgatan i nordväst, skära rakt genom rutnätet och sluta i esplanaden borta vid Brynäsgatan. På 
grund av att Uppsala-Gävle järnväg drogs in, med verkstäder, station och administrationsbyggnader, 
mellan Brynäs och Söder kom Brynäsgatan, Bergsgatan (dagens Waldenströmsgatan) och Kasern-
gatan att bli stadsdelens enda tillfarter från väster. (Waldenströmsgatan stängdes dock i början av 
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Illustration 11: Brynäs enligt 1888 års stadsplan.
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1980-talet.)98

Under några decennier byggdes en trästad upp i denna strikta rutnätsplan. Närheten till järnväg och 
hamn i Gavleåns mynning gjorde att många industrier etablerade sig i längs ån i norr och stadsdelen 
kom att befolkas av i huvudsak industriarbetare. Större delen av bebyggelsen bestod av tvåvånings 
trähus, placerade i kvartershörn och gatuliv, och på innergårdarna gårdsbebyggelse. Mellan 
byggnaderna avgränsades tomterna med plank eller häckar.99 Ren bruksbebyggelse, byggd av 
industriföretagen, fanns bl.a. på Sjätte tvärgatan. Vissa stenhus byggdes, framförallt vid Islandsplan 
i nordväst där stenstadens bebyggelse letat sig över ån och järnvägen i form av Dalapalatset 
(kv. Örnsköld, 1896-1899), Immanuelskyrkan (1904) och kv. Concordia, men även på Brynäsberget 
i form av Brynässkolan (1905) och kvarteret Mejseln större (1897, 1903, 1926 och 1930). Av den 
äldre fiskarbebyggelsen lämnades bara kvarteret Springer vid Islandsplan som ett pittoreskt inslag 
av skeva trähus i den annars storstadsmässiga bebyggelsen. Vid 1930-talet hade bebyggelsen nått 
till Åttonde tvärgatan (dagens Väpnargatan) i öster och till Upplandsgatans början i söder.100

Den 1909 antagna stadsplanen för Gävle, 
författad av P. O. Hallman och Fredrik 
Sundbärg, kom aldrig till användning för 
Brynäs och ytterligare någon allomfattande, 
generell stadsplan utformades inte för Gävle. 
Utbyggnaden av Brynäs kom därför att i 
fortsättningen bygga på små tillägg i utkanten 
av bebyggelsen, en utbyggnad som till stor del 
vägleddes av funktionalismens 
stadsbyggnadsprinciper med fritt placerade 
lamellhus och punkthus, ordnade för att 
maximera solljusinstrålningen i lägenheterna. 
Nordöst om Brynässkolan byggdes från 1920- 
till 1940-talet en villastad, mellan sjätte och 
åttonde tvärgatorna söder om Brynäsgatan ett 
storkvarter med friliggande lamellhus och 
söder om Hillmansgatan ett antal punkthus. 

Under 1920-talet anlades också Stenebergsparken, Brynäs stora stadspark, efter en donation av 
skeppsredare Brodin.101

5.3 Förändringen av stadsbilden och planmönstret efter 1950
Från slutet av 1940-talet fram till 1980-talet pågick en målmedveten förnyelse av 
byggnadsbeståndet på Brynäs där den småskaliga kvartersindelningen ersattes av storkvarter och 
där trähusbebyggelsen utplånades, sånär som på en handfull byggnader, och ersattes av modern 
bostadsbebyggelse i ett öppet planmönster.102 Ett tydligt exempel på hur Brynäs äldre, halvslutna 
och småskaliga bebyggelse ersattes av en öppen och storskalig sådan är kvarteren mellan 
Brynäsgatan, Styrmansgatan, Första och Femte tvärgatorna som revs i mitten av 1960-talet. De 
ursprungliga kvarteren med ca 60 meters sida och bebyggelse mot gatan ersattes med storkvarter 
med ca 130 meters sida bebyggda med loftgångs- och punkthus tillbakadragna från gatan. Entréerna 

98  Gävle kommun (1982 a), s. 11-21
99  Gävle kommun (1982 a), s. 96, 99
100  Gävle kommun (1982 a), s 27-35
101  Gävle kommun (1982 a), s. 63-71
102  Gävle kommun (1982 a), s. 66-89
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Illustration 12: Brynäs enligt Hallmanplanen, ur Nordisk 
Familjebok (1909).
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och tillfarterna samlades vid 
Styrmansgatan där också all parkering 
skulle ske.103 Mycket av denna 
förändring av bebyggelsen dikterades av 
trafikens villkor, där de större gatorna 
skulle omvandlas till fyrfiliga trafikleder 
för snabb biltrafik medan de mindre 
gatorna skulle läggas igen eller 
omvandlas till tillfartsgator till 
bostädernas parkeringsanläggningar. I 
exemplet avsågs Brynäsgatan och Tredje 
tvärgatan bli viktiga trafikleder medan 
Runergatan, Andra och Fjärde 
tvärgatorna helt lades igen och Första 
och Femte tvärgatorna skulle läggas igen 
vid Brynäsgatan.

Även på stadsdelsnivå syns förändringen 
tydligt när man jämför hur gatunätet 
förändrats. 1888 års monumentala 
stadsplan visar ett regelbundet rutnät, till 
synes upprepat i oändlighet. Vid ungefär 
1950, innan de stora saneringarna 
kommit igång, är tvärgatesystemet och 
rutnätet fortfarande intakt, även om 
utbyggnaden inte blivit alls så stor som 
1800-talets stadsplaner förutspått. Under 
1960- till 1980-talet genomförs dock ett 
stort antal trafikomläggningar som 
nästan utplånar tvärgatesystemet och 
rutnätet. I skrivande stund (2010) är det 

103  Gävle stad (1965), Gävle stad (1967)
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Illustration 15: Korsningen Brynäsgatan-Tredje tvärgatan.

Illustration 13 och 14: Exempel på äldre och nyare planmönster.  
(Efter Gävle stad (1965) och (1967).)
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bara Första, Tredje och Sjätte tvärgatorna som fortfarande korsar Brynäsgatan. Alla är rejält 
avkortade, flera är avstängda på olika sätt och Andra och Fjärde tvärgatorna är stympade till 
oigenkännlighet. Trots att bara spillror av tvärgatorna återstår så har de fortsatt att vara ett 
kännetecken för Brynäs och något som ger identifikation och kontinuitet åt stadsdelen104.

104  Gävle kommun (1980), s. 14
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Illustration 19: Tvärgatorna 2010.Illustration 18: Tvärgatorna omkring 1950.

Illustration 16: Gatunätet omkring 1950. (Efter Gävle 
kommun (1982 a).)

Illustration 17: Gatunätet 2010.
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Illustration 21: Där Andra tvärgatan tidigare korsade Brynäsgatan.

Illustration 20: Kaserngatan vid Agötorget.
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5.4 Tidigare planer

1982 års områdesplan
1977 utlyste Gävle kommun en arkitekttävling om ”80-talets boendeformer”. Ett av 
tävlingsförslagen, White arkitekters ”Börja med Brynäs”, föreslog att den befintliga stadsdelen 
Brynäs möjligheter kunde tas till vara som ett alternativ och komplement till att bygga ut helt nya 
bostadsområden. Tävlingsförslaget följdes 1979 upp med att kommunstyrelsen beslöt att upprätta en 
områdesplan för Brynäs. Arbetet mynnade i tre rapporter, en arbetsrapport (1980), en 
stadsetnologisk studie (1982 a) och i april 1982 en färdig rapport, ”Brynäs områdesplan” 
(Stadsarkitektkontoret 1982 b), som togs fram i samarbete mellan stadsarkitektkontoret och White 
arkitekter.
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Illustration 22: Brynäsgränd – f.d. Fjärde tvärgatan – slutar i en slänt vid Kaserngatan.
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”Börja med Brynäs” grundidéer kunde sammanfattas i följande punkter105:

• Bibehåll Brynäs som en levande stadsdel med bostäder, arbetsplatser och service.

• Rusta upp och komplettera de befintliga bostäderna. 80-talets boende kommer i huvudsak att 
ske i hus som redan finns.

• Bygg nya hus i den befintliga staden. Använd befintliga gator, ledningar, skolor m.m. som 
inte är fullt utnyttjade.

Bakgrunden till grundidéerna var flera. Brynäs befolkning minskade stadigt från toppen i mitten av 
1960-talet då ungefär 10 000 personer, varav många barn, bodde i stadsdelen, till 1982 då ungefär 7 
500 personer, med en andel barn lägre än kommungenomsnittet, bodde där.  Det äldre 
bostadsbeståndet ansågs också ha för låg standard för barnfamiljers och äldres behov med avsaknad 
av moderna badrum, kök och hissar och den stora genomfartstrafiken skapade hinder och 
störningar.106 Stora delar av stadsdelen kännetecknades av en ”trist och rörig yttre miljö”, med bl.a. 
överdimensionerade asfaltytor, oklara avgränsningar mellan kvarters- och gatumark, upplösta 
kvartersstrukturer på grund av rivningstomter och dystra och storskaliga byggnader, tråkiga hus 
med garage i bottenvåningen och dåliga samband mellan hus, gata och gård och skräpiga 
verksamheter som t.ex. skrotupplag.107

I rapporten redovisades översiktligt en inventering av äldre och kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse samt några karaktäristiska drag som präglar stadsdelen. 

Som karaktäristiska drag för stadsdelen pekades följande ut108:

• Brynäsgatan som central förbindelselänk med Gävle centrum

• Dalapalatset och kvarteret Concordia som ansikte mot centrum

• Tvärgatusystemet och rutnätsplanens kvartersbebyggelse

• Stenebergsparken med sockerbruksladan och Staffanskyrkan på höjden

• Industristadsdelens inslag av kajer, industrispår och stora industribyggnader

De åtgärder som föreslogs var, förutom en allmän upprustning och standardhöjning av det befintliga 
bostadsbeståndet, följande109:

• Bibehållandet av det stora antalet arbetsplatser (ca 4 000) men verka för att ytkrävande 
verksamheter som t.ex. skrotupplag flyttas ut från stadsdelen och ersätts av mer 
personalintensiva verksamheter, bland annat kontor.

• Förtäta med så mycket bostadsyta som möjligt genom att bebygga outnyttjade eller 
ineffektivt utnyttjade områden, framför allt längs Femte tvärgatan och i hamnen.

• Flytta ut genomfartstrafiken till Upplandsleden och gör Brynäsgatan till ett centralt stråk för 
gång-, cykel-, moped och kollektivtrafik.

• Snygga upp de offentliga rummen, ta bort kantstensparkeringen och ta tillvara Brynäs läge 
vid vattnet genom att bygga ut bostäder i hamnen och etablera Femte tvärgatan som ett 
tvärstråk ned till hamnen.

105  Gävle kommun (1982 b), s. 5
106  Gävle kommun (1980), s. 26
107  Gävle kommun (1980), s. 27
108  Gävle kommun (1982 b), s. 13
109  Gävle kommun (1980), s. 28
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Förslagen koncentrerade sig till fem områden: Nya regleringen, Brynäsgatan, Brynäsgatans 
förlängning med Herrgårdshagen, Femte tvärgatan och Inre hamnen, Gasverks- och varvsområdet 
samt södra Brynäs. 110

På Nya regleringen föreslogs parkeringsplatserna på kvartersmark och gatumark ersättas med 
parkeringsplatser i ett parkeringshus på Södra Fältskärsgatan och i övrigt koncentreras till färre 
områden. Den frigjorda marken planteras med träd och iordningställs för utevistelse och husens 
bottenvåningar byggs om till verksamhetslokaler och bostäder.

Brynäsgatan föreslogs byggas om från fyrfilig trafikled till ett parkstråk med bussgata. Längs gatans 
norra sida, i kvarteren mellan Stenebergsbanan och Femte tvärgatan, föreslogs ny kompletterande 
bebyggelse mot gatan med butiker i bottenvåningarna. På södra sidan föreslogs de delvis avrivna 
kvarteren mellan Tredje och Femte tvärgatorna bebyggas med vårdcentral, kontor, bostäder, butiker 
och ett parkeringshus.

Brynäsgatans förlängning österut från Brynässkolan föreslogs som en bussgata, kantad av i 
huvudsak flerbostadsbebyggelse i fyra våningar. Öster om Atlasgatan skulle HSB strax sätta igång 
sitt Herrgårdshagen-bygge. Genom att busstrafiken skulle få en ny sträckning öster om Brynäsgatan 
skulle Eriksbergsparken, som ditintills delats i två delar av den hårt trafikerade Brynäsgatan-
Bomhusvägen, kunna sammanfogas till en helhet.

110  Gävle kommun (1980), s. 41-63
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Illustration 23: Huvuddragen i 1982 års områdesplan.
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Längs Femte tvärgatan föreslogs industrierna på östra sidan, bl.a. Hessels skrotgård, ersättas med 
bostadsbebyggelse i 4-6 våningar. På så vis skulle gatan kunna bli en attraktiv förbindelse mellan 
Agötorget, Brynäsgatan och Inre hamnen, där det föreslogs bostadsbebyggelse i fyra våningar, 
verksamhetslokaler och småbåtshamn. I gasverks- och varvsområdet längre österut föreslogs 
liknande kompletteringar med bostadsbebyggelse och att den igenlagda Lysgatan skulle öppnas och 
tillsammans med Sjätte tvärgatan och Tallgatan bli en förbindelse mellan Agötorget, Brynäsgatan 
och Södra hamnpiren.

På södra Brynäs, mellan Kaserngatan och Hillmansgatan, var det kommunala bostadsföretaget 
Gavlegårdarna i startgroparna för utbyggnad av ny bebyggelse i de sista rivningskvarteren och 
upprustning av resten av bostadsbeståndet.

Vad blev genomfört?
Ingenting. Nästan, i alla fall.

Trafiksaneringen genomfördes till stor del, så att Brynäsgatans genomfartstrafik leddes via Södra 
Fältskärsgatan-Upplandsgatan och via Södra Skeppsbron-Atlasgatan. Gavlegårdarnas och HSB:s 
redan pågående projekt på södra Brynäs och Herrgårdshagen genomfördes och det äldre 
bostadsbeståndet rustades upp. Av de övriga målsättningarna och förslagen blev däremot ingenting; 
ingen förtätning, ingen omgestaltning av Brynäsgatan, ingen bussgata öster om Brynäsgatan, ingen 
flytt av skrotupplagen, ingen bebyggelse längs Gavleån, inga stråk ned till hamnen och ingen 
uppsnyggning av de offentliga rummen. Nedre delen av Brynäsgatan byggdes om i mitten av 1990-
talet så att gatuparkeringsplatserna försvann vilket några år senare innebar att man var tvungen att i 
stället asfaltera en liten park för att göra nya parkeringsplatser. De boende var vid årsskiftet 
2005/2006 ca 7 900 (jämfört med ca 7 500 1982) och de privata arbetsplatserna ca 4 000 (samma 
antal som vid 1980-talets början)111.

5.5 Översiktsplan 2010 och Brynäs
I Översiktsplan 2010 för Gävle stad ingår Brynäs i den s.k. centrumnära staden (inom ca 5 km från 
stadscentrum), delarna vid åmynningen räknas som vattennära läge och stadsdelen genomkorsas av 
stombusslinje 1 och lokalbusslinje 12 vilket gör att en stor del av stadsdelen kan räknas som 
kollektivtrafiknära. Fyra områden, varav tre är belägna i utkanten av stadsdelen, pekas ut som 
möjliga att exploatera med bostäder: Södra hamnpiren (40-200 bostäder), ”Diabasbranten” vid 
korsningen mellan Riggargatan och Jarlavägen (10-50 bostäder), stråket mellan östligaste 
Riggargatan och Atlasgatan (30-80 bostäder) och Eriksbergsskolan (40-100 bostäder). Ingen 
förtätning av den typen då man utnyttjar tomma eller underutnyttjade tomter föreslås, trots att 
stadsdelen vid en hastig blick förefaller vara glest bebyggd med stora luckor i bebyggelsen.

För de centrala stadsdelarna, i översiktsplanen definierade som området mellan Västra vägen-
Parkvägen i väster och söder samt järnvägen i öster och norr, pekar översiktsplanen ut möjlighet att 
förtäta med upp till 720 bostäder, varav mer än 400 bostäder utgörs av förtätning på tomma eller 
underutnyttjade tomter som till exempel används som parkeringsplatser idag. Gävle kommun är där 
positiv till att ”laga hål i staden” och att följa rutnätsplanen.112 Att inga ”lucktomter” pekats ut för 
Brynäs är dock inte ett aktivt ställningstagande utan beror på att man i översiktsplanearbetet har 
prioriterat de centrala stadsdelarna när det gäller att undersöka möjligheterna till förtätning.113 

111  Gävle kommun (2007 a), s. 4
112  Gävle kommun (2008 a), s. 29
113  Enligt personlig kontakt med Viveka Sohlén, Gävle kommun, 6 maj 2009
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Kommunen utesluter dock inte bebyggelse som följer översiktsplanens intentioner utöver den som 
översiktsplanen pekar ut men räknar med att sådan bebyggelse kommer att behöva föregås av 
program för detaljplan.114 En av Brynäs rivningstomter, den s.k. Philipssontomten i kvarteret 
Skeppsbyggaren mellan Södra Skeppsbron och Styrmansgatan, ingår i ett s.k. strategiskt område för 
eventuell framtida omvandling om industriernas verksamhet skulle ändras. Att tomten inte är 
utpekad för bebyggelse i översiktsplanen beror på att området är utsatt för störningar från f.d. 
Ahlgrens fabriker, framför allt i form av sockerdamm(!) från godistillverkningen.115

5.6 Grönstruktur
Gävle kommun kategoriserar parkerna och grönområden i sex kategorier: prydnadsparken (för 
vuxna, < 1 hektar), närparken (för lek, 0,2-0,5 hektar), grannskapsparken (blandad användning, 1-5 
hektar), stadsdelsparken (blandad användning, > 7 hektar) stadsparken (blandad användning, > 20 
hektar) och strövområdet (naturmark, gärna 1 000 hektar).De olika parktyperna bör finnas inom 
olika avstånd från bostaden, från 100-150 m (närparken) till 600-1000 m (stadsdelsparken), vilket 
främst har att göra med barns och ungas behov och möjligheter att själva ta sig till parken. 
Stadsparken och strövområdet kan finnas inom 1-3 km från bostaden. Parkerna kan sedan beskrivas 
ytterligare efter vilken karaktär de har: vild (orörd, spännande natur), artrik (mångfald av växter och 
djur), rofylld (välskött och lugn), stor skog, festpark (för evenemang), prydnadsplats (med 
blomsterarrangemang, skulpturer m.m.), lekvänlig (lekpark) och aktivitetspark (för spontanidrott). 
Kommunen strävar efter god tillgänglighet till parker med många olika karaktärer i alla 
stadsdelar.116

Mängden parkyta per 
person på Brynäs är stor, 
över 60 m² per person, 
vilket dock beror på de 
stora skogs- och ströv-
områdena i östra utkanten. 
Inne i själva stadsdelen 
varierar tillgången till 
parker. Närparker finns 
främst i stadsdelens östra 
och södra delar, söder om 
Kaserngatan och öster om 
Väpnargatan. 
Grannskapsparker 
saknas på Brynäs117. 
Stadsdelspark är den stora 
Stenebergsparken (ca 5 
hektar) med planteringar, 
minigolfbana, scen för 
uppträdande, lekplats m.m. 

114  Gävle kommun (2008 a), s. 28
115  Enligt personlig kontakt med Viveka Sohlén, Gävle kommun, 6 maj 2009
116  Jonsson (1999), s. 9-11
117  Grönstrukturplanen påstår förvisso att Högbergsparken är en grannskapspark men beskrivningen (”ligger vackert 

på en höjd med fin utsikt”) har inga som helst likheter med verkligheten (en fotbollsplan i ett industriområde och en 
överbliven slänt med utsikt över ett skrotupplag) så det måste röra sig om ett missförstånd.
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Prydnadspark finns på Södra Skeppsbron. I stadsdelens östra utkanter finns stora 
aktivitetsområden och strövområden i form av idrottsplatserna Brynäsvallen och Måsberget, 
småbåtshamnen och varvsområdet vid Stenborgskanalen och strövområdena Herrgårdshagen, T-
udden och Måsberget.118

Bristen på närparker kan uppvägas av att ha en större park på nära håll eftersom större parker kan ha 
flera olika karaktärer. Den västra, nedre, delen av Brynäs, där det bara finns en närpark (på Östra 
Islandsgatan), kompenseras därför i viss mån av den närliggande Stenebergsparken.

Utöver dessa allmänna parker finns ett stort antal gröna innergårdar och ett slags urban grönstruktur 
i form av trädplanterade gator och trafikleder.

Utvecklingsmöjligheter
Konflikten mellan ny bebyggelse och obebyggda gröna ytor är klassisk och en av de stora 
utmaningarna när det gäller framtidens stadsbyggnad är att kunna förtäta staden samtidigt som det 
finns en god tillgång till parker. Omvänt är det givetvis så att det inte går att öka antalet parker, eller 
att öka parkernas yta, utan att också riva bebyggelse. Brist på parker i ett område måste därför 
kompenseras med att kvaliteten på de befintliga parkerna höjs och att tillgängligheten till 
närliggande parker förbättras.

Eriksbergsparken, belägen 
öster om Väpnargatan och 
mellan Brynäsgatan och 
Kaserngatan skulle kunna 
utvecklas till en 
grannskapspark för den östra 
delen av Brynäs. Den skärs 
idag itu av Brynäsgatans 
bussgata och gatan 
omgärdas av slänter som 
förmodligen är bullervallar 
från den tiden då 
Brynäsgatan var en tung 
trafikled. Tidigare fanns 
planer på att förlänga 
Brynäsgatan rakt österut, 
genom norra delen av 
parken, och på så vis samla 
hela Eriksbergsparken men 
på grund av att Brynäsgatans 
reservat byggdes igen i slutet 
av 1980-talet är detta 

omöjligt idag. En omläggning av bussgatans sträckning runt parken i stället genom den skulle 
inverka menligt på busstrafikens attraktivitet. Parken måste i stället kunna fås att samexistera med 
bussgatan. Eftersom trafiken på bussgatan är begränsad och kontrollerad (en buss var femte minut 
samt taxi) borde det vara möjligt att ta bort bullervallarna och göra en eller flera säkra gångpassager 
över gatan. På så vis knyts parkens båda delar ihop visuellt och fysiskt. Om Eriksbergsskolan, sedan 
många år använd som kontor, rivs helt eller delvis kan parken utökas söderut.

118  Jonsson (2001), s. 3-6
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Eriksbergsparken är i översiktsplanen utpekad som plats för bebyggelse med 40-100 lägenheter. 
Denna volym (ca 4 000-10 000 m² våningsyta BTA) kan dock klaras utan att parken behöver tas i 
anspråk om man river Eriksbergsskolan och uppför ett par smala huskroppar i 5-7 våningar byggda 
direkt vid Kaserngatan. På så vis skulle parken få en visuell avgränsning i söder, avskärmas från 
Kaserngatans trafikbuller och garanteras ett visst mått av trygghetsskapande överblick och 
användning från de boende samtidigt som Kaserngatans östra del skulle få ett trevligare gaturum.

De stora strövområdena öster om Brynäs avskärmas från stadsdelen av de hårt trafikerade 
Atlasgatan och Österbågen. För att strövområdena ska kunna utvecklas krävs dels att möjligheterna 
att kunna korsa vägarna på ett attraktivt och säkert sätt förbättras och dels att vägarna till områdena 
är attraktiva för gående. Mellan Måsberget och centrala Brynäs ligger Fjällbackens storskaliga 
industri- och handelsområden, i sin grund miljöer som är oattraktiva att förflytta sig i annat än med 
bil. Området som utgörs av Herrgårdshagen och T-udden har däremot goda förutsättningar att kunna 
bindas samman med centrala Brynäs. Om alléerna på Kaserngatan, Eriksbergsgatan och 
Brynäsgatan återställs kan de på sikt fungera som lummiga, urbana grönstråk som binder samman 
Stenebergsparken, Eriksbergsparken och Herrgårdshagen.

5.7 Förutsättningar för förtätning på Brynäs
Eftersom Brynäs i så gott som sin helhet kan räknas som både centrumnära och kollektivtrafiknära, 
både enligt kommunens och mina kriterier, så uppfyller stadsdelen översiktsplanens grundläggande 
förutsättningar för ny bostadsbebyggelse. Dessutom ligger en stor del av stadsdelen norr om 
Brynäsgatan inom 500 m från Gavleåns mynning vilket skulle kunna räknas som vattennära.

Gävles trafikstrategi119 är framtagen parallellt med översiktsplanen men innehåller, till skillnad från 
översiktsplanen, ett antal mätbara mål för Gävles utbyggnad. Ett mål är att andelen av befolkningen 
med mindre än 500 meter till ett rekreationsområde större än 5 hektar ska öka från 88 % (2008) till 
90 % 2015 och 95 % 2025. Eftersom trafikstrategins andra del, handlingsplanen, ännu inte är 
färdigställd så finns inga föreslagna åtgärder för att nå målet, men antagligen måste man riva stora 
delar av den centrala staden och eller flytta ut befolkningen på landsbygden för att nå 500-
metersmålet. På Brynäs är det bara strövområdena Herrgårdshagen och Måsberget som är större än 
5 hektar. Stenebergsparken är mindre än 5 hektar och Eriksbergsparkens båda delar knappt 2 hektar 
tillsammans. Under trafikstrategins förutsättningar får inte Brynäs befolkning öka samtidigt som 
bara enstaka tillägg i utkanten av stadsdelen kan tillåtas. 500-meter-till-5-hektar-målet måste därför 
betraktas som helt orealistiskt och kontraproduktivt med tanke på trafikstrategins övriga mål om en 
tätare stad med kortare avstånd och ett lägre transportbehov. Ett mer kvalitativt sätt att bedöma 
tillgången till friytor av olika slag är att göra en s.k. sociotopkarta, en detaljerad undersökning av 
vilka friytor som faktiskt används, hur de används och hur långa de verkliga gångavstånden är. På 
så vis får man en uppfattning om den verkliga tillgången till friytorna.

Med översiktsplanens strategi för de centrala stadsdelarna, att "laga hål i staden" och att följa 
rutnätsplanen, som grund för en förtätning på Brynäs så finns i stället goda förutsättningar för nytt 
bostadsbyggande på Brynäs både med tanke på stadsdelens rivningstomter och med tanke på de om-
fattande parkerings- och impedimentytorna runt stadsdelens överdimensionerade trafikleder. En 
sådan strategi skulle kunna påminna om Uppsala kommuns strategi för stadsstråk, där över-
dimensionerade trafikleder för snabb trafik ska omvandlas till stadsgator med ny bebyggelse och ett 
smalare gaturum anpassat både för biltrafiken och för oskyddade trafikanter. En sådan förtätning 
kan dessutom göras utan att ta en enda kvadratmeter parkmark i anspråk.

119  Gävle kommun (2008 b)
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Rena rivningstomter 
finns egentligen bara 
på tre ställen på 
Brynäs: det stora 
kvarteret Skepps-
byggaren på Södra 
Skeppsbron (den s.k. 
Philipsontomten), 
den nordligaste 
delen av kvarteret 
Bergmästaren på 
Brynäsgatan och en 
bit av kvarteret 
Fyrbåken invid 
korsningen mellan 
Tredje tvärgatan och 
Kaserngatan. Resten 
är parkeringsytor, 
skyddszoner runt 
trafikleder och mark 
som av någon 
anledning blivit 
över. Förskolan i 
korsningen mellan 
Mejselgatan och 
Femte tvärgatan har 
begränsade friytor 

där den ligger och bör kunna omlokaliseras till Eriksbergsparken.

5.8 Jane Jacobs idéer tillämpade på Brynäs
Brynäs har vid ett första påseende goda förutsättningar för att uppfylla Jacobs fyra kriterier: flera 
primära funktioner, små kvarter, äldre byggnader och koncentration av människor. Vid en närmare 
studie visar det sig dock att förändringar måste göras för att stadsdelen bättre ska uppfylla 
kriterierna.

Behovet av blandade primära funktioner

Brister
Brynäs är idag den enda stadsdelen i Gävle med både bostäder och industrier. Sett på stadsdelsnivå 
har Brynäs alltså redan två primära funktioner. Emellertid är industrierna koncentrerade till två 
områden: dels stråket längs Gavleån, norr om Styrmansgatan och öster om Atlasgatan, och dels 
stråket längs Upplandsgatan. Mellan dessa områden finns i princip bara bostäder. Det är alltså inte 
så troligt att industriernas anställda skulle använda bostadsgatorna dagtid och att de boende skulle 
använda industrigatorna kvällstid.

Några kontorsfastigheter finns längs järnvägen (bl.a. Banverkets trafikledningscentral), på Södra 
Sjötullsgatan (f.d. Byggforskningen) och på Kaserngatan (Eriksbergsskolan). I övrigt finns enstaka 
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kontor i form av omgjorda butikslokaler eller lägenheter.

Stadsdelens enda större kulturinrättning, förutom de tre kyrkorna, är gasverksområdet vid 
Atlasgatan där båda Gävles två professionella teaterensembler (Folkteatern och Skottes musikteater) 
verkar och där olika teaterföreställningar och musikevenemang anordnas. Verksamheten är dock 
inte så omfattande att den drar besökare varje dag eller ens varje vecka.

Möjliga åtgärder
Integrationen mellan industrierna och bostäderna: Att flytta industrierna in i bostadsområdet 
eller att spränga in bostäder i industriområdena är knappast görligt, men eftersom de flesta av 
industrierna bara ligger något eller några kvarter ifrån stadsdelens största gator Brynäsgatan och 
Kaserngatan är det inte orimligt att anta att de anställda skulle kunna promenera dessa korta 
sträckor för att på lunchrasten söka upp en restaurang eller göra några andra ärenden. Detta 
förutsätter att dels att gatunätet har en utformning som uppmuntrar till promenaden och dels att 
förutsättningar ges för olika serviceinrättningar att etablera sig i bostadsområdet. De gator som 
förbinder industrierna med centrala Brynäs, främst Fjärde tvärgatans södra del och Tredje och 
Femte tvärgatornas norra delar, bör utformas så att det blir lätt att orientera sig och trivsamt att 
förflytta sig längs dem. Kommunen bör dessutom verka aktivt för att ytkrävande och icke-
personalintensiva verksamheter, som till exempel skrotupplag, flyttar till andra delar av kommunen 
så att dessa tomter på sikt kan omvandlas till bostäder och lokaler för mer personalintensiva 
verksamheter.

Fler kontorslokaler: Kommunen kan genom att använda planmonopolet villkora bostadsbyggen 
med att också kontorslokaler byggs. Kommunen bör också ställa sig positiv till att befintliga 
bostäder eller industrilokaler omvandlas till kontor om fastighetsägarna så önskar.

Kulturverksamhet i gasverksområdet och på varvet: Sedan 1990-talet pågår ett 
utvecklingsarbete för att göra gasverksområdet och varvsområdet till ett kulturcentrum för 
teaterföreställningar och båtliv. Detta arbete bör fortsätta.

Behovet av små kvarter

Brister
På den norra sidan av Brynäsgatan har ett stort antal små kvarter lagts igen till ett fåtal stora kvarter. 
De försvårar förflyttning genom området och fungerar som barriärer. Storkvarteren innebär 
dessutom att det är ungefär 130 meter mellan varje iordningställd korsningsmöjlighet för fotgängare 
vilket isolerar gatans två sidor från varandra och får Brynäsgatan att vara en större barriär än den 
behöver vara.

Söder om Brynäsgatan har tvärtom de ursprungligen mycket långa kvarteren (ca 200 m) brutits upp 
under 1900-talets andra halva, med undantag för kvarteret mellan Brynäsgatan, Femte och Sjätte 
tvärgatorna och Kaserngatan. I stället har Kaserngatan givits en utformning, med höga hastigheter 
och få korsningspunkter, som gör det svårt att korsa gatan och gör att gatan blir en svår barriär.

Möjliga åtgärder
Storkvarteren vid Brynäsgatan kan inte enkelt brytas upp för att medge förflyttning genom 
kvarteren men gatans barriärverkan kan minskas genom att iordningställa fler korsningspunkter för 
fotgängare. Eventuell nytillkommande bebyggelse bör heller inte bygga vidare på den storskaliga 
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kvartersstrukturen utan i stället knyta an till den äldre, finare indelningen. Endast på mycket lång 
sikt (bebyggelsens tekniska livslängd) skulle det vara möjligt att riva delar av bebyggelsen för att 
återställa igenlagda gator. Kvarteret Bygdekikaren-Patronen på Brynäsgatans södra sida, som 
spärrar av Andra tvärgatan, skulle däremot relativt enkelt kunna delas upp på nytt eftersom det 
endast är gemensamhetslokaler som skulle behöva rivas.

Någon form av förbindelse tvärs över det långa kvarteret mellan Femte och Sjätte tvärgatan behöver 
ordnas, lämpligtvis genom att en trappa upp till parkeringsdäcket på Sjätte tvärgatan byggs där 
gångstråket från Pumpmakargatan når fram till Femte tvärgatan.

Om Kaserngatan omformas från trafikled för höga hastigheter till stadsgata för måttliga hastigheter 
kan fler korsningar (åter)öppnas vilket gör det lättare för alla trafikslag att korsa gatan.

Behovet av äldre byggnader
Brynäs har idag en mycket god blandning av byggnader från olika åldrar. Bristen skulle möjligen 
vara att fastighetsbeståndet är i alltför gott skick och att det därför eventuellt inte finns tillräckligt 
många riktigt billiga lokaler. Fastighetsägarna är framför allt kommunala Gavlegårdarna, 
bostadsrättsföreningar och enstaka privata hyresvärdar.

Behovet av koncentration
Behovet av koncentration av människor är det som är svårast att uppnå, antagligen för att Gävle inte 
är någon storstad. Jacobs tror att det behövs minst 100 bostäder per acre (ca 4 000 m²) för att uppnå 
tillräcklig täthet. Brynäs är ungefär 500 acres (ca 200 hektar) stort och skulle alltså behöva ungefär 
50 000 bostäder för att nå täthetsmålet på stadsdelsnivå, något som inte ens uppnås i de mest 
tätbefolkade delarna av Stockholmsstadsdelen Södermalm (Katarina och Maria församlingar). Tittar 
man på täthet i den lilla skalan så skulle ett av storkvarteren på Brynäsgatans norra sida (ca 130 · 
130 m, ca 4,2 acres) behöva ha 420 bostäder, fast då är bara kvartersmarken inräknad, inte den 
omkringliggande gatan. Idag har kvarteren 192 bostäder, knappt hälften så många. Ungefär samma 
mått och bostadsantal gäller storkvarteret Bygdekikaren-Patronen på Brynäsgatans södra sida (ca 
130 · 110 m, ca 3,8 acres, 198 lägenheter). De två exemplifierade kvarteren är bebyggda med 
lamellhus i 3-4 våningar och punkthus i 5-7 våningar men skulle ha behövt vara helt kringbyggda 
med 7-våningshus för att nå 400-420 bostäder. Jacobs önskade bostadstäthet motsvarar ungefär en 
helt sluten kvartersbebyggelse med åtminstone 7 bostadsvåningar, en täthet som är svår att uppnå i 
en svensk stad. Däremot borde det vara möjligt att med förtätning inom befintlig bebyggelse öka 
bostadstätheten på kvartersnivå från dagens ca 50 bostäder per acre.

Någon Jacobsk idealstad, med ett livaktigt folkliv och en viss social kontroll som upprätthåller 
tryggheten och säkerheten, kan vara svår att uppnå på Brynäs eftersom det faller på tätheten. Ett 
visst folkliv borde dock kunna uppnås, om det bara understöds av tätheten och kvartersstrukturen.

Det vore dock på sin plats att jämföra med Stockholms innerstad, som kanske bäst representerar den 
svenska drömmen om det vitala stadslivet. Om man räknar bort Oscars och Engelbrekts 
församlingar, som omfattar de vidsträckta, obebyggda områdena på södra respektive norra 
Djurgården, så är folktätheten i innerstaden 136 personer per hektar land eller ungefär 54 personer 
per acre. Bostadstätheten för samma område är 84 bostäder per hektar eller ungefär 33 bostäder per 
acre. I den mest tätbefolkade församlingen, Maria, bor 240 personer per hektar och finns 132 
bostäder per hektar (ca 53 per acre).120 Stockholms innerstad kommer alltså inte i närheten av 
Jacobs idealsiffror, men ändå uppfattas Stockholms innerstad som levande med butiker, kaféer och 

120  USK, s. 102, 186
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restauranger. Förmodligen saknas den för Jacobs så viktiga sociala kontrollen som gör gatan till 
kvarterets trygga vardagsrum men tätheten och blandningen av primära funktioner är uppenbarligen 
tillräckligt god för att en sekundär mångfald av butiker, kaféer och restauranger som gör att 
mäniskor hela tiden rör sig i områden ska uppstå.

Den centrala och mest tätbebyggda delen av Brynäs, och den delen jag valt att koncentrera mig på i 
mitt arbete, är ungefär 60 hektar stor och motsvarar ungefär området mellan Islandsplan i väster och 
Eriksbergsparken i öster, Styrmansgatan i norr och Hillmansgatan i söder. Med Stockholms 
innerstad som mått, och inte Jane Jacobs idealstad, skulle området behöva ha ungefär 5 000 
bostäder och ungefär 8 200 boende. Eftersom Brynäs som helhet idag har ungefär 8 000 boende är 
det inte vara orimligt att tänka sig att ett tillskott på 1000-2000 boende i stadsdelens centrala del 
skulle kunna ge en tillräcklig täthet för att ett stadsliv skulle kunna uppstå, om bara de fysiska 
förutsättningarna är de rätta.

5.9 Trafiknätsanalys

Motorfordonstrafik
De gator på Brynäs som ingår i huvudnätet är kringfartslederna Södra Skeppsbron-Atlasgatan, 
Södra Fältskärsgatan-Upplandsgatan-Upplandsleden och Österbågen samt genomfarten 
Kaserngatan (inklusive dess förlängning till Atlasgatan).121 Övriga gator på Brynäs tillhör 
lokalnätet.

De största trafikmängderna i stadsdelen finns på gatorna i huvudnätet. S. Skeppsbron-Atlasgatan har 
8 100-9 600 fordon/dygn, Atlasgatans sydöstligaste del har 13 000 fordon/dygn, S. Fältskärsgatan-
Upplandsgatan-Upplandsleden har 11 000-12 100 fordon dygn, Österbågen har 10 300-13 200 
fordon/dygn och Kaserngatan har 8 300-8 700 fordon per dygn. Islandsbron, i stadsdelens 
nordvästra hörn, har över 20 000 fordon/dygn och är därmed en av stadens hårdast trafikerade 
vägsträckor.

I lokalnätet är trafikmängderna måttliga med 3 300-4 200 fordon/dygn på Brynäsgatan, 2 800 
fordon/dygn på Sjätte tvärgatan, 3 600 fordon/dygn på Tredje tvärgatan och 500 fordon/dygn på 
Styrmansgatan.122

Trafikmängderna för Brynäs kan jämföras med trafikmängderna på några av innerstadens viktiga 
bostads- och affärsgator: Södra Kungsgatan (9 300-10 100 fordon/dygn), Nygatan (5 000-8 500 
fordon/dygn), Brunnsgatan (3 300-4 900 fordon/dygn), Staketgatan (8 900-16 600 fordon/dygn), 
Kaplansgatan (3 300-7 000 fordon/dygn), Rådhusesplanaden (10 600-15 800 fordon/dygn) och 
Valbogatan (3 000-5 900 fordon/dygn). 123 Rakt igenom Gävles dyraste stadsdelar, villastadsdelarna 
Vallbacken och Villastaden, går gatorna Parkvägen (13 900-17 100 fordon/dygn) och 
Kungsbäcksvägen (4 600 fordon/dygn).124 Trafikmängder på uppåt 10 000 fordon per dygn är alltså 
inget hinder för attraktiva stadsmiljöer. Attraktiviteten beror förmodligen mer på hur gaturummet är 
utformat än på hur stor trafiken är.

Godstrafik
Industrierna på Brynäs ligger i huvudsak vid huvudgatorna S. Skeppsbron-Atlasgatan och 

121  Gävle kommun (2007 a)
122  Gävle kommun (2007 a)
123  Gävle kommun (2007 b)
124  Gävle kommun (2007 c)
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Upplandsgatan. Till godstrafiknätet bör även Industrigatan räknas.

Cykeltrafik
Cykelbanorna längs S. Fältskärsgatan-Upplandsgatan-Upplandsleden, Brynäsgatan (norra sidan) 
och Kaserngatan tillhör huvudnätet för cykeltrafik. Övriga cykelbanor tillhör lokalnätet.125

Mätdatat för cykeltrafiken på Brynäs är ofullständigt, men Brynäsgatans norra sida är den sträcka 
där mest cykeltrafik uppmätts (mellan 901 och 1 200 fordon per dygn). Även Kaserngatan över 
Staffansbron har trafik i samma storleksordning men tyvärr saknas mätvärden för resten av 
Kaserngatan.126

Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken på Brynäs består trafikåret 2009/2010 av stadsbusslinjerna 1 och 12. Linje 1 går 
mellan Valbo och Bomhus och är en så kallad stomlinje med 10-minuterstrafik på vardagarna. Linje 
12 förbinder södra Bomhus med Fjällbackens köpcentrum och Söder och är en så kallad lokallinje 
med 30-minuterstrafik på vardagarna.127 Någon regional kollektivtrafik finns inte på Brynäs. 
Servicetrafik finns för närvarande inte (trafikåret 2009/2010) men har tidigare funnits och kommer 

säkert att finnas någon 
gång i framtiden. Längs 
Södra Skeppsbron 
planeras en lokallinje att 
inrättas under 2010. Till 
huvudnätet för kollektiv-
trafik räknas linje 1 och 
till lokalnätet räknas linje 
12 samt eventuell service-
trafik och framtida trafik 
längs Södra Skeppsbron.

Stomlinjerna i Gävles 
stadsbusstrafik går i de 
viktiga stråken med en 
gen linjesträckning och 
hög turtäthet medan 
lokallinjerna kompletterar 
stomlinjerna. Linje 1 går 
därför Brynäsgatan 

mellan Islandsplan och Österbågen, där den fortsätter mot Bomhus centrum, medan linje 12 har mer 
karaktär av tvärförbindelse, trafikerar Kaserngatan-Brynäsgatan-Österbågen och förbinder Söder, 
Agötorget, Fjällbackens köpcentrum och södra Bomhus.

Det nuvarande linjenätet på Brynäs härrör i huvudsak ifrån den stora linjenätsomläggningen 2004 
då trafiken rationaliserades och stomlinjer infördes. Brynäsgatan har ända sedan spårvägstiden 
(1909-1956) varit stadsdelens viktigaste kollektivtrafikstråk medan andra linjer har kompletterat, 
som till exempel industrilinjer längs Södra Skeppsbron och Atlasgatan, servicelinjer särskilt 

125  Gävle kommun (2009 b), s. 11
126  Gävle kommun (2009 b), s. 8
127  X-Trafik (2010)
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anpassade för äldres och funktionshindrades behov och lokallinjer längs Upplandsgatan och till 
Brynäs villastad.

Eftersom de gator där busstrafiken på Brynäs går har måttlig trafik föreligger inga allvarliga 
framkomlighetsproblem. Den intensivast busstrafikerade sträckan är Brynäsgatan mellan 
Kaserngatan och Atlasgatan med 16 bussar per timme128 (totalt för båda riktningarna) och 8 700 
fordon per dygn129. På Brynäs finns ändå två av Gävles få bussgator – Brynäsgatan genom 
Eriksbergsparken och sträckan Brynäsgatan-Bomhusvägen som korsar Österbågen – men dessa 
bussgator är inte anlagda för att prioritera busstrafiken utan för att förhindra oönskad 
genomfartstrafik av bilar.

Primärt nät för utryckningstrafik
På Brynäs finns två äldreboenden och en vårdcentral till vilka framkomligheten för 
utryckningstrafiken bör beaktas.

Referenshastigheter
I huvudnätet, i industriområdena, på Brynäsgatan och på Tredje tvärgatan är hastighetsgränsen 50 
km/h, med punktvisa nedsättningar till 30 km/h vid förskolor, skolor och liknande. I det övriga 
vägnätet (bostadsgator) är gränsen 30 km/h. Vid en förtätning av Brynäs och en omvandling av 
vissa gator till stadsgator bör 30 km/h eller vid behov gångfart övervägas, i likhet med många av 
innerstadens stora gator.

5.10 Vägledande principer för ny bebyggelse
Ny bebyggelse i form av förtätning bör följa några enkla principer:

Respektera rutnätet och tvärgatesystemet: Stadsplanen med tvärgatorna är ett av Brynäs 
starkaste kännetecken. Ny bebyggelse måste ta tillvara, utveckla och i viss mån återställa detta.

Nya byggnader förläggs vid gatan och i kvartershörn: Tillbakadragen eller fritt placerad 
bebyggelse löser upp stadsrummet och avståndet mellan byggnaderna och gatan ger otrygghet. Ny 
bebyggelse ska läka staden.

Kvartersgränser ska markeras: Där bebyggelserna inte ligger i kvartersgränsen markeras denna 
med järnstaket, plank, mur eller liknande. Det ger tydliga gränser mellan den offentliga gatan och 
den halvoffentliga eller halvprivata gården. Trådstängsel av typ Gunnebostängsel ska undvikas.

Alla entréer är genomgående mellan gata och innergård: För att skapa något liv på gator även 
där inga besöksintensiva verksamheter finns ska det finnas entréer från gatan. De livar upp 
fasadernas bottenvåningar, ger en viss insyn och utblick och ger boende och besökare en anledning 
att befinna sig på gatan.

Alla bottenvåningar förbereds för lokaler: Bottenvåningarna utförs på ett sådant sätt att de i 
framtiden kan byggas om till verksamhetslokaler med tillräcklig inre takhöjd (> 3 m) och entré från 
gatan. I strategiska lägen, till exempel viktiga gatukorsningar ska lokaler finnas från början.

Ny bebyggelse ska komplettera: Ny bebyggelse ska i första hand komplettera med kontor i 
områden som domineras av bostäder och med stora lägenheter i områden som domineras av små. 
Det ska finnas många olika sorters bostäder och verksamhetslokaler på Brynäs.

128  X-Trafik (2010)
129  Gävle kommun (2007 a)
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All boendeparkering sker i garage: I stadsmiljö ska inte kvartersmark användas för parkering. 
Boendeparkering ska därför ske i underjordiska garage, överbyggda parkeringsdäck eller 
parkeringshus. Där så är möjligt ska gatuparkering anordnas för tillfälliga besökare.

Innerstadens parkeringsnorm gäller: Brynäs har idag ett bilinnehav på 0,46 bilar per hushåll eller 
0,32 bilar per person, utmärkt kollektivtrafik med stadsbussarna och promenadavstånd till 
centralstationen. Det bör därför vara realistiskt med 0,5-0,8 boendeparkeringsplatser per lägenhet 
för ny bebyggelse.
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6. Förslag – Brynäs

6.1 Förändring av gatunätet
Mot bakgrund av de nuvarande trafikförhållandena på Brynäs och dagens idéer om gators 
utformning borde det vara möjligt att återställa en del av de förändringar i gatunätet som 
genomfördes under 1960- och 1970-talen och omvandla de större gatorna till stadsgator med 
vistelsekvaliteter. (De mindre gatorna, 12-metersgatorna, är i regel så smala och har så lite trafik att 
de varken behöver eller kan genomgå några större förändringar.) På så vis samlas och frigörs en hel 
del kvartersmark som hittills varit parkeringsytor eller upptagits av överdimensionerade korsningar 
och deras skyddsområden.

Kaserngatan kan rätas ut fram till 
Agötorget och få en tydligare 
anslutning till fortsättningen österut 
(f.d. Eriksbergsgatan). Samtidigt kan 
Staffansgatan/Hillmansgatan, Tredje, 
Fjärde, Femte och Sjätte tvärgatornas 
korsningar med Kaserngatan 
återställas.

Brynäsgatan flyttas något söderut vid 
Islandsplan för att samla den öppna 
ytan till en tydlig platsbildning. 
Längre upp på gatan återställs 
korsningarna med Femte tvärgatan 
och Högbergsgatan.

Den mark som frigörs är i huvudsak 
kring Kaserngatan som i nuläget 
omges av vidsträckta parkeringsytor 
och skyddszoner. Längs Brynäsgatan 
kan dock impedimentmarken 

användas för att accentuera tvärgatornas korsningar, både de som fortfarande finns kvar och de som 
en gång funnits.

6.2 Space syntax-analys

Analys av det nuvarande gatunätet
Den globala integrationen hos dagens gatunät på Brynäs visar att stadsdelen ligger centralt i Gävle; 
det finns inga riktigt dåligt integrerade stråk och det finns några som tillhör de allra bäst 
integrerade. Integrationsvärdena i hela modellen varierar mellan ca 0,31-0,33 (olika stråk i utkanten 
av modellen och i nordvästra hörnet av förorten Sätra) och ca 1,01 (Norra Kungsgatan – Södra 
Kungsgatan och Kaserngatan). Kaserngatan är faktiskt den näst bäst integrerade gatan i hela Gävle 
och Tredje tvärgatan (0,94), Brynäsgatan (0,93) och Södra Fältskärsgatan (0,90) tillhör alla de 53 
bäst integrerade stråken i Gävle. Dessa tre gator är också de gator som har störst betydelse för 
trafikföringen på och till Brynäs. Något förvånande är att även Brynäsgränd, en gatstump som blivit 
över sedan Fjärde tvärgatan lagts igen, har värdet 0,92. Gatan är för närvarande något av en bakgata 
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Illustration 28: Nya (återöppnade) gator i rött.
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med ett fåtal bostadsentréer.

Den lokala integrationens (i 3 
steg) värden varierar i hela 
modellen mellan ca 0,42-0,50 
(olika återvändsgator i bostads-
områden) och 3,90 (Norra Kungs-
gatan – Södra Kungsgatan). För 
Brynäs del upprepas mönstret från 
den globala integrationen: det är 
Kaserngatan (3,88), Brynäsgatan 
(3,70), Tredje tvärgatan (3,44) och 
Södra Fältskärsgatan (3,30) som 
är de bäst integrerade gatorna på 
Brynäs och de tillhör de 21 bäst 
integrerade gatorna i Gävle. 
Kaserngatan och Brynäsgatan är 
de andra och tredje bäst 
integrerade gatorna. Brynäsgränd 
får lokalt sett ett sämre 
integrationsvärde än globalt vilket 
bättre överensstämmer med dess 
ringa betydelse.

Integrationsanalyserna pekar på att 
de gator på Brynäs som har bäst 
förutsättningar för ett folkliv är 
Brynäsgatan, Kaserngatan och 
Tredje tvärgatan eftersom den 
globala och lokala integrationen 
sammanfaller på dessa gator. 
Något vidare folkliv existerar dock 
inte på dessa gator eftersom 
fysiska miljön inte understödjer ett 
sådant – de tre gatorna är till stor 
del utpräglade trafikleder från 
vilka bebyggelsen vänder sig. De 
gator på Brynäs där det finns en 
större koncentration av 
butikslokaler är i stället på de 

dåligt integrerade stråken runt Agötorget, Eriksbergsgatan och Femte tvärgatan. Utformningen av 
Brynäsgatan, Kaserngatan och Tredje tvärgatan gör alltså att gatornas potential inte tas tillvara 
samtidigt som stadsstrukturen kring Brynäs befintliga butiksgator inte stödjer ett folkliv.

Södra Fältskärsgatan har förvisso höga värden både globalt och lokalt men på olika sidor av gatan. 
Gatans utformning och anslutningar till andra gator gör att de två sidorna är åtskilda och har helt 
olika uppgifter i staden och det är därför inte troligt att de globala och lokala strömmarna skulle 
sammanfalla. I verkligheten är gatan hårt trafikerad av bilar med få korsningsmöjligheter för 
oskyddade trafikanter. Den ”lokala” sidan har en smal trottoar medan den ”globala” sidan har en 
viktig cykelbana som förbinder södra Bomhus med centrala Gävle.
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Illustration 29: Global integration på Brynäs. Dagens gatunät.

Illustration 30: Lokal integration på Brynäs. Dagens gatunät.
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Analys av mitt förslag för Brynäs
Som jämförelse har jag även analyserat mitt förslag för förtätning på Brynäs. Förutom mina förslag 
till förändringar av gatunätet har jag lagt in den gång- och cykeltunnel under järnvägen i Nygatan 
som kommunen och Banverket planerar att bygga inom några år, även om den ligger utanför 
planområdet, eftersom den kan påverka integrationsmönstret i staden.

För den globala integrationen 
varierar värdena i hela modellen 
mellan 0,32-0,33 och 1,03 
(Kaserngatan). På Brynäs är den 
återupprättade Fjärde tvärgatan 
(0,98) Gävles tredje bäst 
integrerade gata medan 
Eriksbergsgatan – Kaserngatan 
(0,95), Tredje tvärgatan (0,95), 
Femte tvärgatan (0,95) och 
Brynäsgatan (0,95) hör till de 13 
bäst integrerade gatorna.

Den lokala integrationen varierar i 
modellen mellan 0,42-0,50 och 
4,01 (Kaserngatan). På Brynäs hör, 
förutom Kaserngatan, Brynäsgatan 
(3,79), Södra Fältskärsgatan (3,62), 
Femte tvärgatan (3,55), Tredje 
tvärgatan (3,52), Eriksbergsgatan – 
Kaserngatan (3,47) och Fjärde 
tvärgatan (3,42) till stadens 15 bäst 
integrerade gator.

Den globala och lokala 
integrationen sammanfaller på 
Brynäsgatan, Tredje, Fjärde och 
Femte tvärgatorna, Eriksbergsgatan 
och Kaserngatan. Värt att notera är 
att Kaserngatans södra sida är 
märkbart sämre integrerad än den 
norra sidan, både globalt och 
lokalt, och att Södra Fältskärsgatan 
även här har en ”global” och en 
”lokal” sida.

Eftersom det mesta av 
förtätningspotentialen på Brynäs, i 
form av rivningstomter, 
parkeringsplatser och impediment-

mark, finns på just Brynäsgatan, Tredje, Fjärde och Femte tvärgatorna och Kaserngatan så är det 
sannolikt möjligt att bygga en fysisk miljö som tar tillvara gatornas potential som rörelsestråk och 
skapar levande stadsgator, samtidigt som de befintliga butikslokalerna på Eriksbergsgatan och 
Femte tvärgatan skulle få ett bättre stöd av stadsstrukturen.
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Illustration 31: Global integration på Brynäs. Föreslaget gatunät.

Illustration 32: Lokal integration på Brynäs. Föreslaget gatunät.
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Jag undersökte också hur en gång- och cykelförbindelse under järnvägen i Waldenströmsgatan, med 
uppgångar till centralstationens perrongers södra ändar, skulle påverka integrationen. En sådan 
förbindelse gjorde ingen märkbar skillnad för integrationen på varken Brynäs eller Söder, 
förmodligen för att Waldenströmsgatan på Södersidan inte leder någonstans. Att ta sig från 
Brynäsgatan till Södermalmstorg skulle kräva ett steg längre via den teoretiska förbindelsen 
Waldenströmsgatan-Södra Centralgatan-Brunnsgatan jämfört med den befintliga vägen Södra 
Strandgatan-Södra Kungsgatan. En liknande förbindelse mellan Boothsgatan och Brunnsgatan vore 
dels inte möjlig p.g.a. Södra stations stationshus och skulle dessutom ge samma resultat som 
förbindelsen i Waldenströmsgatan eftersom Boothsgatan inte leder någonstans på Brynässidan.

6.3 Resultat
De föreslagna förändringarna av gatunätet frigör en hel del mark för exploatering och förbättrar 
sambanden i stadsdelen. Space syntax-analysen pekar på en dold potential för ett lokalt folkliv på 
framför allt Brynäsgatan, Kasergatan och Tredje tvärgatan, tre gator som idag saknar fysiska 
förutsättningar för ett folkliv. Med rätt utformning skulle dessa gator kunna bli levande stadsgator. 
Analysen visar också att dagens gatunät gör det svårt att hitta fram till stadsdelens befintliga 
butiksgator Eriksbergsgatan och Femte tvärgatan men att de föreslagna förändringarna ger bättre 
förutsättningar för ett folkliv på dessa gator.
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7. Förslag – Brynäsgatan

7.1 Historia
Gatan uppstod 1861 då en stadsplan med ungefär femton kvadratiska kvarter lades ut öster om 
Stenebergsallén (där järnvägen Brynäsbanan idag går) och norr om vägen mot Brynäs herrgård. 
Vägen mot herrgården rätades ut och blev Brynäsgatan och i rät vinkel mot den lades fem tvärgator 
ut. Området var avsett för de nya industrier som började växa fram i mitten av 1800-talet och för 
bostäder åt industriarbetarna.

Brynäsgatan var ursprungligen var en 30 meter bred allégata med grusad körbana, kullerstenslagd 
rännsten och dubbla grusade trottoarer på båda sidor. Gatan stensattes i samband med 
spårvägsbygget 1909 men det dröjde ända till 1950-talet innan trottoarerna försågs med permanent 
beläggning.130

1956 lades spårvägen ned och under 1950- och 1960-talen breddades gatan för att härbärgera den 
ökade biltrafiken. Brynäsgatan var vid denna tid huvudförbindelsen mellan staden och det 
expanderande Bomhusområdet. Allén togs bort och gatan blev i stället en trafikanpassad esplanad 
med smala trottoarer, gatuparkering och två körfält i vardera riktningen åtskilda av en mittremsa 
med en enkel rad oxlar. För att främja biltrafikens framkomlighet stängdes flera av tvärgatorna av: 
Andra och Sjunde tvärgatorna försvann helt från Brynäsgatan, Fjärde lades igen norr om gatan, 
Femte stängdes av på norra sidan och Första planerades att stängas av på norra sidan. Vid 
Brynässkolan och Södra Sjötullsgatan planerades gångtunnlar.131

I början av 1980-talet färdigställdes trafiklederna mellan Gävle och Bomhus och Brynäsgatan 
stängdes av för genomfart vid Brynässkolan, busstrafiken undantagen. Brynäsgatans 
genomfartstrafik hänvisades i stället till stadsdelens två kringfartsleder, Södra Skeppsbron-
Atlasgatan-Österbågen respektive Södra Fältskärsgatan-Upplandsgatan-Upplandsleden. Alternativa 
utformningar av Brynäsgatan diskuterades därför i flera utredningar i slutet av 1970-talet och början 
av 1980-talet, till exempel olika gårdsgatuliknande utformningar med begränsad biltrafik eller 
endast busstrafik.

Under 1980-talet gjordes emellertid inga förändringar över huvud taget av Brynäsgatan. Först i 
början av 1990-talet så byggdes den nedre delen, mellan Islandsplan och Tredje tvärgatan, om. 
Gatan fick nu gång- och cykelbana på båda sidor, en lindallé och en bred körbana. De flesta 
parkeringsplatserna togs bort. Öster om Tredje tvärgatan genomfördes en enklare ombyggnad där 
parkeringsfälten blev cykelbanor och två av körfälten blev parkeringsfält. Mittremsan med oxlarna 
lämnades orörd.

130  Gävle kommun (1982 a), s. 96
131  Gävle stad (1964), Gävle stad (1965)
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7.2 Nuvarande utförande
Brynäsgatans ursprungliga utförande som allé hade den ungefärliga sektionen 2,5 + 5 + 1 + 13 + 1 
+ 5 + 2,5 m (gångbana + trädrad + trottoar + körbana + trottoar + trädrad + gångbana), ett utförande 
som i viss mån är bevarat mellan Sjätte tvärgatan och Väpnargatan. Gatusektionen mellan 
trädraderna var drygt 16 m. Waldenströmsgatans utförande är snarlikt, även om den har smalare 
körbanor (ca 9 m), bredare gångbanor och trädrader och något smalare sektion mellan träden (drygt 
14 m). Under 1960-talet togs Brynäsgatans allé bort och gatan byggdes om till fyra körfält med 
mittremsa och fick sektionen 3 + 2 + 7 + 6 + 7 + 2 + 3 m (trottoar + parkeringsfält + körbana + 
mittremsa med trädrad + körbana + parkeringsfält + trottoar). Gatan har fortfarande detta utförande 
mellan Tredje och Sjätte tvärgatorna, med skillnaden att ett körfält i vardera riktningen tagits bort 
och gatan i stället fått dubbelriktade cykelfält på båda sidor. 1990-talets ombyggnad av sträckan 
mellan Södra Fältskärsgatan och Tredje tvärgatan innebar att gatan åter blev en allé med den 
ungefärliga sektionen 1 + 3 + 7 + 7 + 7,5 + 3,5 m (gräsremsa + cykelbana + trädrad + körbana + 
trädrad + cykelbana) och ungefär 14,5 m mellan trädraderna. Gatuparkeringsplatser saknas på större 
delen av sträckan. Där bussfickorna och de få gatuparkeringsplatserna är iordningställda gör 
trädraden uppehåll och körbanan är breddad med 2-2,5 m.
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Illustration 35: Brynäsgatan västerut vid Sjätte tvärgatan.

Illustration 34: Brynäsgatan österut vid Södra Sjötullsgatan.



Stadsförnyelse på Brynäs

7.3 Analys av gaturummet
Brynäsgatans gaturum är otydligt av historiska skäl. Längst i väster beror det otydliga gaturummet 
till stor del på att fiskargårdarna i kvarteret Springer ligger fritt i förhållande till omgivande gator 
och kvarter eftersom de är en rest av stadsdelens förindustriella bebyggelse. På grund av detta har 
Brynäsgatan där aldrig kunnat kantas av byggnader på båda sidor.

Längre österut är gaturummet något 
bättre definierat, om än ojämnt, 
beroende på att bebyggelsen är uppförd 
med tanke på att Brynäsgatan skulle vara 
en hårt trafikerad fyrfilig trafikled. 
Bebyggelsen på gatans norra sida, 
mellan Första och Femte tvärgatorna, är 
tydligt tillbakadragen från gatan och 
saknar entréer och utfarter. Av Andra och 
Fjärde tvärgatornas forna sträckningar 
anas inget. På gatans södra sida, mellan 
Första och Tredje tvärgatorna, ligger 
bebyggelsen förvisso mot gatan men är 
murlikt sluten i bottenvåningen, utan 
vare sig utfarter, entréer eller ens fönster. 
Vid Tredje tvärgatan ligger sedan 1970-
talet en rivningstomt som används som 

parkering för närliggande bostadsfastigheter. Tomten har varit tänkt att bebyggas med 
parkeringshus132.

Väster om Brynäsgränd (f.d. Fjärde tvärgatan) är gaturummet klart definierat och 30 meter brett. 
Här kantas nämligen gatan av rester av bebyggelse från 1900-talets första halva, där byggnaderna 
ligger mot gatan och har såväl entréer mot gatan som butiker i bottenvåningarna.

Från den röriga västra delen vid Islandsplan och kvarteret Springer, via den motorledsanpassade 
mellersta delen till den urbana östra delen finns inget som visuellt binder samman gatan eftersom 
gatan helt byter karaktär vid Tredje tvärgatan: den västra delen landsvägsliknande allé, den östra 
delen motorledsliknande esplanad.

132  Gävle stad (1977)
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Illustration 36: Brynäsgatans gaturum med entréer.

Illustration 37: Sluten bebyggelse längs Brynäsgatan.
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7.4 Förutsättningar för stadsliv
Brynäsgatan saknar idag förutsättningar för stadsliv, oavsett om man skulle tala med Jane Jacobs, 
Jan Gehl eller Allan B. Jacobs. Längs en stor del av gatan, från Södra Hospitalsgatan i väster till 
Fjärde tvärgatan i öster, finns i stort sett ingenting i varken gatans eller bebyggelsens utformning 
som underlättar och uppmuntrar till människors vistelse i rummet. Där finns inga verksamheter som 
lockar folk att befinna sig på gatan vid olika tidpunkter på dygnet, entréerna och infarterna är 
förlagda till andra sidor av kvarteren, arkitekturen är monoton och storskalig, det finns få 
korsningsmöjligheter för fotgängare, bilarnas fart är hög, inga balkonger och få fönster vetter mot 
gatan... Det har helt enkelt aldrig varit meningen att någon skulle befinna sig på Brynäsgatan utan 
att sitta i en bil.

Det lilla stadsliv som finns, finns mycket riktigt vid Islandsplan och i viss mån uppe vid Sjätte 
tvärgatan, där den äldre kvartersbebyggelsen finns kvar. Där vetter entréerna mot gatan, där finns 
butikslokaler i bottenvåningarna, där finns fönster och balkonger mot gatan, där är arkitekturen 
blandad och gaturummet någorlunda väl definierat.

7.5 Förslag till förändring av gatan
Som stadsdelens självklara huvudgata ska Brynäsgatan fungera både som representativt stadsrum, 
för trafik till nuvarande och framtida målpunkter längs gatan och i viss mån för trafik som inte har 
målpunkt längs gatan. Eftersom Brynäsgatan har måttliga trafikmängder och inte ingår i huvudnätet 
för biltrafik är det inte nödvändigt med så generösa mått för varken bil- eller busstrafikens körytor 
som de TRAST:s exempel på 30-metersgator redovisar. I stället kan gaturummets bredd användas 
till att ge Brynäsgatan generösa gång- och vistelseytor som kan möbleras med parkbänkar, 
planteringar, uteserveringar eller cykelställ eller bara användas för flanering.

Brynäsgatan kan därför få en utformning som anknyter till det ursprungliga utförandet som allégata 
med relativt smal körbana och generösa gångytor:

1. Trottoar (gångbana) 6 meter

2. Trädrad 3 meter

3. Körbana och uppställningsfält 12 meter

4. Trädrad 3 meter

5. Cykelbana 3 meter

6. Trottoar (gångbana) 3 meter

Måtten ger god framkomlighet enligt VGU, bortsett från att VGU till skillnad från TRAST avråder 
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Illustration 38: Brynäsgatan, föreslagen gatusektion.



Stadsförnyelse på Brynäs

från gatuparkering. Cykelbanan föreslås ligga på gatans södra sida, som ligger i skugga under större 
delen av dagen, eftersom den soliga har bättre förutsättningar för att flanering och utevistelse. 6 
meter trottoar är dock så brett att en del av utrymmet på solsidan kan utnyttjas för cykelparkering, 
planteringar eller eventuellt en smalare cykelbana. Genom utformningen av cykelvägnätet vid 
Islandsplan ska cyklisterna dock uppmuntras att välja Brynäsgatans södra sida.

Fjärde tvärgatan (Brynäsgränd) och Femte tvärgatan, som delvis stängts av vid Brynäsgatan, kan 
återanslutas till gatan. Där tvärgatorna är förbyggda kan deras tidigare korsningar markeras och 
iordningställas som korsningsmöjligheter för fotgängare.

I och med att p-fält eller busshållplatser får plats mellan trädraderna kan allén ges en strikt 
utformning, utan avbrott, vilket håller ihop och definierar gaturummet trots svåra förutsättningar 
längs delar av gatan. Busshållplatserna utförs med fördel som klackhållplatser.

7.6 Möjlig ny bebyggelse
Längs Brynäsgatan finns tomma tomter vid Södra Sjötullsgatan (kvarteret Vulcanus) och vid Tredje 
tvärgatan (kvarteret Bergmästaren). I kv. Vulcanus rör det sig om en gräs- och buskbevuxen yta 

mellan Brynäsgatan och f.d. 
Byggforskningens hus, delvis använd 
som parkeringsplats, och i kv. 
Bergmästaren är det en rivningstomt som 
används som parkeringsplats.

I kv. Vulcanus är det viktigt att det 
otydliga gaturummet runt Islandsplan 
och kvarteret Springer får stadga. 
Byggnaden bör därför ligga i gatuliv 
längs S. Sjötullsgatan och Brynäsgatan 
och vara relativt hög. För att gaturummet 
ska vara tydligt avgränsat krävs minst 15 
meters byggnadshöjd mot den 30 meter 
breda Brynäsgatan. Många av byggnad-
erna runtom har stenstadens vanliga 
mått, 19-20 meters byggnadshöjd vilket 
medger 6 våningar + indragen takvåning 
eller inredd vind. Eftersom byggnaden 
kommer att stå ganska ensam och därför 
riskera att uppfattas som väldigt stor kan 
byggnaden vara som högst i korsningen 
mellan Brynäsgatan och S. Sjötullsgatan 
och sedan trappas av längs gatorna. 
Genom att trappa ned höjden minskar 
också problemet med skuggning av nästa 
byggnad vid Brynäsgatan. Den plats som 
bildas vid korsningen framför huset 
kommer att ha ett utmärkt solläge under 
en stor del av året och bör därför vara 
attraktiv för en kafé- eller restaurang-
lokal; i övrigt är bostäder lämpligt.
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Illustration 39: Kvarteret Vulcanus, nuvarande utförande, klockan 
12 vid vårdagjämningen.

Illustration 40: Kvarteret Vulcanus, föreslaget utförande, klockan 
12 vid vårdagjämningen.
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Rivningstomten i kv. Bergmästaren har 
ett läge som är väldigt centralt i 
stadsdelen, i korsningen mellan de 
viktiga gatorna Brynäsgatan och Tredje 
tvärgatan, och bör utnyttjas därefter. 
Tidigare förslag för exploatering av 
tomten har föreslagit parkeringshus eller 
kombinationer av parkeringshus och 
affärshus. Behovet av parkeringsplatser 
lär kvarstå, och öka vid en förtätning, så 
här är lämpligt med en byggnad som 
innehåller ett par våningar parkeringar, 
butikslokaler i bottenvåningen mot 
Brynäsgatan och Tredje tvärgatan och i 
övrigt kontor eller bostäder. En 
byggnadshöjd på 16-17 m (5 våningar + 
takvåning) är lämplig mot Brynäsgatan 
men bör vara lägre mot övriga, smalare, 
gator. Den sida av kvarteret som vetter 
mot Tredje tvärgatan kommer att ha ett 
gott solläge.

Underutnyttjad kvartersmark finns 
framför allt längs Brynäsgatans norra 
sida mellan Första och Femte 
tvärgatorna. Den tillbakadragna 
loftgångshusbebyggelsen kan 
kompletteras med huskroppar mot gatan 
utan att de inkräktar allt för mycket på 
innergårdarna. Om kvarteren 
kompletteras med sammanhängande 
huskroppar längs Brynäsgatan kommer 
de nya byggnaderna att skugga en del av 
innergårdarna men i gengäld skärma av 
gatans trafikbuller. Ett alternativ med 
öppnare bebyggelse som knyter an till 
stadsdelens äldre planmönster är att 
lägga en mindre, men högre, huskropp i 
gathörnen och avgränsa innergården mot 
gatan med järnstaket, vackert utformad 
mur eller liknande. På så vis definieras 
gaturummet bättre samtidigt som 
kvarterens öppna karaktär bevaras. 
Byggnaderna kommer också att markera 
var Andra och Fjärde tvärgatorna en gång 
gick. De nya byggnaderna kommer att 
skugga delar av innergårdarna under 
förmiddag och tidig eftermiddag men 
sommarens kvällssol på balkongerna på 
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Illustration 41: Kvarteret Bergmästaren, nuvarande utförande,  
klockan 12 vid vårdagjämningen.

Illustration 42: Kvarteret Bergmästaren, föreslaget utförande,  
klockan 12 vid vårdagjämningen.

Illustration 43: Brynäsgatans norra sida, nuvarande utförande,  
klockan 12 vid vårdagjämningen.
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loftgångshusens västra sida kommer inte 
att påverkas.

I bakgrunden på dessa illustrationer 
skymtar föreslagen bebyggelse på 
tomter i närheten av Brynäsgatan:

Bakom kvarteret Vulcanus skymtar det 
stora kvarteret Skeppsbyggaren, som 
idag i huvudsak fungerar som tillfällig 
parkeringsplats för långtradare. Läget är 
vackert med utsikt över Gavleån och 
Alderholmens hamnmagasin och vid en 
exploatering bör kvarteret få samma 
skala som de intillliggande 
stenstadskvarteren, dvs. 19-20 meters 
byggnadshöjd. Skuggning är inget stort 

problem eftersom innergården är mycket stor och ingen annan bostadsbebyggelse ligger norr eller 
öster om kvarteret.

Bortom kvarteret Bergmästaren syns delar av kvarteret Agenten. Den befintliga förskolan kan flytta 
till Eriksbergsparken drygt 300 meter österut och ersättas med bebyggelse i 3-4 våningar och det 
halva delkvarteret närmast Brynäsgatan kan kompletteras med en byggnadslänga i 3-4 våningar.

Längst bak i kvarteren på Brynäsgatans norra sida, mot Styrmansgatan, ligger idag parkerings-
platser och garage. Dessa ytor kan bebyggas på ett liknande sätt som mot Brynäsgatan, med 
byggnader som som markerar kvartershörnen, definierar gaturummen och visar var Andra och 
Fjärde tvärgatorna fanns.

7.7 Resultat

Med den nya bebyggelsen får Brynäsgatan ett tydligt definierat gaturum. Den norra sidan får ett 
stort tillskott av entréer som ger liv åt gatan. Ett tydligt ”centrum” bildas i korsningen med Tredje 
tvärgatan samtidigt som den nedre (västra) delen av Brynäs får ett ”avslut” med viss fondverkan av 
den nya bebyggelsen i kvarteret Vulcanus.

Den föreslagna nya bebyggelsen längs Brynäsgatan har en byggnadsarea på ungefär 4 900 m² vilket 
vid en genomsnittlig exploatering med 4 våningar skulle ge en våningsyta (BTA) på ungefär 
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Illustration 44: Brynäsgatans norra sida, föreslaget utförande, 
klockan 12 vid vårdagjämningen.

Illustration 45: Brynäsgatans gaturum efter förtätning.
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19 600 m² vilket motsvarar knappt 200 lägenheter. En del av bebyggelsen föreslås dock vara 
parkeringshus (kvarteret Bergmästaren) och alla bottenvåningar ska förberedas för 
verksamhetslokaler vilket teoretiskt sett kan minskaa antalet möjliga lägenheter till mellan 100 och 
150. En exploatering som motsvarar den gamla stenstaden, dvs. 6-7 våningar, torde dock rymma 
mellan 200 och 300 lägenheter förutom verksamhetslokaler och parkeringshus vilket motsvarar 
mellan 400 och 900 invånare.
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8. Förslag – Kaserngatan

8.1 Historia och nuvarande utförande
Kaserngatan är en av två förbindelser mellan stadsdelarna Brynäs och Söder och löper, på Brynäs, 
mellan Staffansbron i sydväst och Sjätte tvärgatan varefter den fortsätter österut i f.d. 
Eriksbergsgatans sträckning. Den har fått sitt namn efter ett fattighus på Söder kallat ”Kasernen” 
och förlängdes in på Brynäs i 1888 års stadsplan för Gävle stad. I och med att Kaserngatan är en 
förlängning av en gata i innerstadens gatunät så skär den genom Brynäs gatunät i ungefär 45 graders 
vinkel och orsakar triangulära kvarter och spetsiga gathörn. Gatan lades ut med 60 fots (18 meter) 
bredd och var planterad med en lindallé. Den skulle ha slutat vid Brynäsgatan och Sveaesplanaden 
(dagens Väpnargatan) men nådde aldrig längre än till Sjätte tvärgatan där den slutade i en triangulär 
platsbildning där Agötorget idag ligger.

Kaserngatan var egentligen inte tänkt att bli en av endast två förbindelser mellan Brynäs och Söder 
men Uppsala-Gävle järnvägs bangårdar och verkstäder kom att effektivt skilja de två stadsdelarna åt 
och Kaserngatan blev därför den viktigaste förbindelsen i den här delen av Brynäs. Med den ökande 
bilismen fick gatan en roll som viktig trafikled mellan Söder, Brynäs och Bomhus. För att ge 
utrymme för trafiken planerades och genomfördes en rad framkomlighetshöjande åtgärder under 
1960-, 1970- och det tidiga 1980-talet: Staffansbron byggdes över järnvägen, korsningarna med 
Hillmansgatan, Staffansgatan, Eriksbergsgatan, Tredje, Fjärde, Femte och Sjätte tvärgatorna 
stängdes helt eller delvis, gatan byggdes upp på en vägbank och fördes samman med 
Eriksbergsgatan österut i en mjuk kurva och vid Sjätte tvärgatan planerades en gångtunnel133. Tredje 
tvärgatan norrifrån och Fjärde tvärgatan söderifrån fördes samman till en sammanhängande gata, 
korsandes Kaserngatan i rät vinkel, som en förberedelse för en aldrig utförd nord-sydlig trafikled.134 
Staffansplan, Sjätte tvärgatan norrifrån och Sjunde tvärgatan söderifrån anslöt i trevägskorsningar. 

133  Gävle stad (1968)
134  Gävle stad (1968)
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Illustration 46: Kaserngatan idag.
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Endast vid Väpnargatan behölls fyrvägskorsningen. Allén togs till stor del bort och gatan breddades 
till ungefär 24 meter. Väster om Tredje tvärgatan fick gatan fyra körfält och gång- och cykelbanor 
anlades på båda sidor av gatan i större delen av dess längd. Korsningsmöjligheter för oskyddade 
trafikanter finns endast vid Hillmansgatan (gångtunnel), Tredje tvärgatan och Sjätte tvärgatan.

8.2 Analys av gaturummet

Eftersom de flesta av byggnaderna längs gatan revs och ersattes av en öppen lamellhusbebyggelse, 
tillbakadragen från gatan, så finns inget riktigt gaturum utan gatan omges av impedimentmark och 
parkeringsplatser. På sina ställen är detta öppna rum 40-60 meter brett och det finns inget som ger 
rummet stadga i form av regelbundet placerade byggnader, strikta trädrader, häckar, staket eller 
murar. Gatan liknar mer ett öppet stråk som rivits genom bebyggelsen, kanske av schaktmaskiner 
för att förhindra brandspridning eller för att tillåta en kolonn pansarvagnar att komma fram. Det 
historiska sambandet mellan Eriksbergsgatan väster om Agötorget och Kaserngatan öster om 
Agötorget (som tidigare var Eriksbergsgatan) är, delvis som en konsekvens av detta, otydligt. På 
Kaserngatans södra sida finns heller inget i bebyggelsemönstret som antyder var Tredje, Fjärde och 
Femte tvärgatorna en gång gick.

8.3 Förutsättningar för stadsliv
Kaserngatan är, på samma sätt som Brynäsgatan men i ännu högre grad, en gata som är utformad 
för att man inte ska använda gatan om man inte sitter i en bil. Det är bara vid Agötorget, på Femte 
tvärgatan och på Eriksbergsgatan, som det inte är direkt avskräckande att befinna sig som 
fotgängare.
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Illustration 47: Kaserngatans gaturum med entréer.
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8.4 Förslag till förändring av gatan
Av huvudgatorna på Brynäs föreslås Kaserngatan förändras mest radikalt, från dagens motorled 
inom en 24-meterssektion till något som påminner om den ursprungliga 18 meter breda allégatan. 
Genom att låta den få behålla sin 24-meterssektion men omdisponera den kan fortsätta vara en 
vältrafikerad länk i Gävles huvudvägnät samtidigt som allén återställs och gatan kan bli ett attraktivt 
offentligt rum. Följande sektion, inspirerad av TRAST:s exempel, kan vara lämplig:

1. Trottoar med trädrad 5,5 meter

2. Körbana och uppställningsfält 13 meter

3. Trädrad 1 meter

4. Cykelbana 2,5 meter

5. Trottoar (gångbana) 2 meter

De föreslagna måtten ger god framkomlighet enligt VGU, bortsett från att VGU tvärtemot TRAST 
anser att gatuparkering bör undvikas. Eventuellt kan träden flyttas längre ut i gatan och 
parkeringsplatserna förläggas mellan träden. På en gata som Kaserngatan, där utrymmet är 
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Illustration 48: Kaserngatan västerut vid Agötorget.

Illustration 49: Kaserngatan, föreslagen gatusektion.
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begränsat, vore det praktiskt med enkelriktade cykelbanor, men enligt Gävles cykelplan ska 
cykelbanor i Gävle kommun vara dubbelriktade135. Den genomgående cykelbanan föreslås därför 
ligga på gatans södra sida, den som ligger i skugga fram till tidig eftermiddag, så att den soligare 
norra sidan kan utnyttjas av fotgängare och eventuellt möbleras. Den norra sidan är också den sida 
som enligt space syntax-analysen har bäst förutsättningar för ett folkliv.

Till Kaserngatan kan Hillmansgatan, Tredje, Fjärde, Femte och Sjätte tvärgatorna anslutas i sina 
ursprungliga sträckningar, förutom där gatorna byggts för med byggnader. Fotgängare ska kunna 
korsa Kaserngatan i varje vägkorsning. Vid Agötorget, där Brynäs kommersiella centrum ligger, kan 
hastigheterna sänkas genom ett gångfartsområde kombinerat med stopphållplatser för bussarna. 
Eventuellt kan busshållplatsen vid Staffanskyrkan också utföras som en stopphållplats.

8.5 Möjlig ny bebyggelse
I och med att Kaserngatan har så pass mycket trafik (8 300-8 700 fordon/dygn) är omgivningen 
också utsatt för höga bullernivåer. Den tvärställda lamellhusbebyggelsen vid gatan gör dessutom att 

tysta gårdsmiljöer helt saknas på gatans 
södra sida. Ny bebyggelse längs gatan 
bör därför vara sluten för buller-
dämpningens skull. Några befintliga 
byggnadshöjder att förhålla sig till finns 
egentligen inte förutom den ensamma 
äldre tegelbyggnaden i kvarteret Fyrbå-
ken, vid f.d. Fjärde tvärgatan, som har 
en byggnadshöjd på 12 meter (vilket 
motsvarar ungefär 4 våningar med da-
gens mått).

Om gatorna rätas ut kan parkerings-
ytorna och trafikledernas sidoområden 
bebyggas med sammanhängande hus-
kroppar. Lämplig byggnadshöjd som 
inte skuggar gatans nordsida men ändå 
ger stadga åt gaturummet kan vara 12-14 
meter (4 våningar + takvåning). Där 
kvarteren inte kan slutas utan att ta delar 
av innergården i anspråk kan kvarteret 
avgränsas mot gatan och få viss buller-
dämpning av plank eller murar.

Den öppna platsen i korsningen i det 
spetsiga kvartershörnet mellan Tredje 
tvärgatan och Kaserngatan har ett ut-
märkt solläge under en stor del av året 
och här bör en lokal för kafé eller re-
staurang finnas. I övrigt har den nya be-
byggelsens västsidor, vid Tredje, Fjärde 
och Femte tvärgatorna, gott solläge.

135  Gävle kommun (2009 b), s. 25
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Illustration 50: Kaserngatans korsning med Tredje-Fjärde  
tvärgatan, nuvarande utförande, klockan 12 vid vårdagjämningen.

Illustration 51: Kaserngatans f.d. korsning med Tredje-Fjärde 
tvärgatan, föreslaget utförande, klockan 12 vid vårdagjämningen.
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Agötorget är utformat som ett typiskt 
förortstorg från 1960- eller 1970-talet, 
inramat av låga butikslängor och med ett 
accentuerande höghus. Torget för en ty-
nande tillvaro sedan de två livsmedels-
butikerna, banken och postkontoret 
stängde under 1990-talet och här finns 
nu second hand-butik, blomsteraffärer, 
närbutik och pizzerior. Den del av torget 
som ligger närmast Kaserngatan an-
vänds som parkeringsplats.

Ett nytillskott av bebyggelse vid torget 
skulle öka det lokala underlaget för 
butiker. Omdaningen av Kaserngatan 
och återöppnandet av Femte tvärgatan 
skulle minska Kaserngatans 
barriärverkan och förbättra kontakten 
mellan södra Brynäs och Agötorget.

Vid den öppna plats som torget utgör 
kan det vara värt att pröva högre 
bebyggelse som kan samspela med det 
befintliga höghuset (ca 25 meter högt). 
Genom att trappa ned byggnadshöjden 
österut kan byggnadens skuggverkan på 
den befintliga bebyggelsen österut 
minskas.

Längs Kaserngatan är en kombination 
av kontor och bostäder lämplig eftersom 
området domineras av bostäder.

8.6 Resultat
Den föreslagna nya bebyggelsen längs Kaserngatan har en byggnadsarea på ungefär 5 000 m² vilket 
vid en genomsnittlig exploatering med 4 våningar skulle ge en våningsyta (BTA) på ungefär 
20 000 m² vilket motsvarar ungefär 200 lägenheter. Alla bottenvåningar ska förberedas för 
verksamhetslokaler vilket kan minska antalet möjliga lägenheter med ungefär 50. En exploatering 
som motsvarar den gamla stenstaden, dvs. 6-7 våningar, torde dock rymma ungefär 300 lägenheter 
förutom verksamhetslokaler vilket motsvarar 600-900 invånare.

Den nya bebyggelsen ger Kaserngatan ett tydligt stadsrum och det stora tillskottet av entréer ger liv 
åt gatan. Tvärgatornas sträckning blir åter synlig och Agötorget blir en tydlig platsbildning i 
Kaserngatans fond. Genom byggnadernas storlek och placering får gatan en ökande intensitet ju 
närmare Agötorget man kommer och omdaningen av gatan från trafikled till stadsgata minskar 
barriäreffekten kraftigt.
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Illustration 52: Agötorget, nuvarande utförande, klockan 12 vid 
vårdagjämningen.

Illustration 53: Agötorget, föreslaget utförande, klockan 12 vid  
vårdagjämningen.
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Illustration 54: Kaserngatans gaturum efter förtätning.
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9. Förslag – Islandsplan
Islandsplan är benämningen på 
den öppna platsen runt 
Brynäsgatans korsning med Södra 
Fältskärsgatan. På grund av att 
Brynäsgatan skär i ungefär 45 
graders vinkel genom innerstadens 
rutnätsplan bildas en triangulär 
glugg mellan kvarteren Örnsköld 
och Nya Svan. Platsen har fått sitt 
namn efter Islandet som var 
benämningen på den ö i Gavleån 
som bildades av Islandslillån, en 
av åns sidoarmar. Varför ön 
kallades Islandet är oklart.

9.1 Historia
Islandsplan tillkom i slutet av 
1800-talet, då Brynäs reglerades 
enligt 1888 års stadsplan. Den låga 
fiskarbebyggelse som kantade 
Islandslillån revs till större delen, 
Islandslillån fylldes igen och den 
breda allén Brynäsgatan drogs 
fram. I stället för slingrande, 
smala gator och fiskebodar blev 
Islandet en del av det sena 1800-
talets stenstad med byggnader som 
Dalapalatset (1899) i kvarteret 
Örnsköld och Immanuelskyrkan 
(1904) i kvarteret Gåvan. Strax 
väster om Islandsplan, i kvarteret 
Springer, lämnades fem av 
fiskargårdarna kvar, strandade ett 
och ett halvt kvarter ifrån vattnet.

Brynäsgatan började ursprungligen nere vid Gavleån och järnvägsbron men när den ökande 
biltrafiken så krävde kortades gatan av till att börja vid Södra Fältskärsgatan.

Islandsplan var genom sitt läge och utformning både en port till Brynäs och en port till innerstaden. 
1800-talets stenstad kom nämligen inte att nå längre än hit och 1927 förlades ändhållplatsen för 
spårvägens nybyggda Bomhuslinje hit. Spårvägen vände i en slinga runt kvarteren Gåvan och Nya 
Svan, Brynäsgatan-Waldenströmsgatan-Södra Fältskärsgatan-Islandsplan-Brynäsgatan, och 
hållplatsen med hållplatsbyggnad låg diagonalt över den öppna platsen.

Efter spårvägens nedläggning 1956 byggdes Brynäsgatan om för den ökande biltrafiken och Södra 
Fältskärsgatan anslöts med en T-korsning. Islandsplan blev en trafikkorsning i stället för en plats. I 
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Illustration 55: Islandsplans läge på Brynäs.

Illustration 56: Islandsplans nuvarande utseende.
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början av 1980-talet, när Brynäsgatans 
genomfartstrafik flyttades till Södra 
Fältskärsgatan, gjordes en mindre 
ombyggnad av korsningen där 
Brynäsgatan i stället anslöts till Södra 
Fältskärsgatan. Ombyggnaden betydde 
dock inget för Islandsplans funktion 
som plats.

9.2 Tidigare planer
I 1960-talets trafikplaner pekades Södra 
Fältskärsgatan och Brynäsgatan ut som 
viktiga trafikleder och kvarteren Piper 
och Storön, mellan Södra Fältskärsgatan 
och järnvägen, skulle bebyggas med ett 
parkeringshus i tre våningar, 
inrymmande ungefär 400 bilar, med 
infart från Waldenströmsgatan.136 Södra 
Fältskärsgatans trafikled byggdes endast 
ut i begränsad omfattning och något 
parkeringshus byggdes aldrig.
I en detaljplan från 1991137 planerades 
kvarteren Storön och Piper att bebyggas 
med kontors- och butikslokaler för 
konsultfirman VIAK (numer en del av 
Sweco) och parkeringshus. 
Byggnaderna, som skulle vara 4-5 
våningar höga, skulle rymma ungefär 
200 parkeringsplatser, kontors- och 
butikslokaler om ungefär 5 400 m² 
våningsyta BTA och ha entré från Södra 
Fältskärsgatan. Bygget kom inte att 
genomföras utan i stället byggde 

Banverket 1996 en trafikledningscentral i form av en friliggande byggnad i två till tre plan, 
tillbakadragen från gatan och med helt sluten bottenvåning. 1992-1993 togs en detaljplan138 för 
Brynäsgatans nedre del fram där gatan skulle byggas om från fyra till två körfält, korsningen med 
Södra Fiskargatan öppnas som en liten cirkulationsplats och korsningen med Södra Sjötullsgatan-
Waldenströmsgatan också byggas om på liknande vis. Brynäsgatans anslutning till Södra 
Fältskärsgatan skulle också flyttas något söderut, längs med kvarteret Nya Svan, och på så vis göra 
Islandsplan till en sammanhängande plats. Vid antagandet undantog dock kommunfullmäktige 
Islandsplan från planen och Brynäsgatan fick därför ligga kvar i sitt gamla läge, dock något 
avsmalnad.

136  Gävle kommun (1978)
137  Gävle kommun (1991)
138  Gävle kommun (1994)
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Illustration 57: Islandsplans utseende under spårvägstiden.

Illustration 58: Islandsplan under 1980-talet, ur stadsplan 21-
78:1012.



Stadsförnyelse på Brynäs

9.3 Nuläge
Islandsplan är idag en icke-
plats, präglad av omsorg om 
trafikens framkomlighet 
snarare än om  människors 
vistelse. Den enda funktion 
Islandsplan för närvarande 
fyller är att där finns ungefär 
20 parkeringsplatser för 
kvarteret Nya Svan och en 
reklampelare. Att 
Brynäsgatan sedan länge 
upphört att vara en genom-
fartsled ger stora möjligheter 
att återupprätta Islandsplan 
som ett torg och en plats där 
människor väljer att vistas.

9.4 Analys av platsen
Varför fungerar Islandsplan inte som en plats för människor? Jan Gehls teorier säger att man bör 
söka anledningen till att ett stadsrum inte fungerar i dess fysiska utformning. Dikotomin att samla 
eller sprida är här ett användbart analysverktyg.

Stadsrummet: Till att börja med är själva rummet för odefinierat. Den triangulära formen, orsakad 
av att så många gaturum korsas på samma ställe, är problematisk i sig eftersom kvartersstrukturen 
löses upp av alla de korsande gatorna. Problemet hade varit mindre om kvarteren Springer och 
Storön, till öster respektive väster om Islandsplan, varit bebyggda med byggnader som bidragit till 
att avgränsa och definiera platsen. Nu består kvarteret Springer av parkeringsplats, park och de låga 

fiskargårdar som förvisso är 
ett pittoreskt inslag i 
stadsbilden men är en rest 
från ett äldre, oreglerat, 
stadsplanemönster som totalt 
bryter med 1800-talets 
regelbundna stenstad. 
Kvarteret Storön är å sin sida 
bebyggt med Banverkets 
slutna, tillbakadragna 
trafikledningscentral. 
Konsekvensen blir att 
Islandsplan blir dåligt 
avgränsad, odefinierad och 
flyter ut i omgivningen. Fler 
byggnader, med storlekar 
och placeringar som 
avgränsar platsen, skulle 
samla ihop Islandsplan.
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Illustration 59: Islandsplan idag. Rött: gångbana, blått: cykelbana, streckat:  
parkering.

Illustration 60: Islandsplan söderut.



Stadsförnyelse på Brynäs

Torgytan: Trots de förhållandevis stora 
dimensionerna, ca 100 meter på 
bredaste stället, är Islandsplan för liten 
för att vara användbar som vistelseyta. 
Platsen skärs idag itu av Brynäsgatan 
och av de gång- och cykelbanor som 
korsar platsen. Ingen av delarna är 
tillräckligt stora för att kunna användas 
som vistelseytor och de är heller inte 
iordningställda för att användas som 
sådana. På den norra sidan brukar finnas 
ett par parkbord i anslutning till 
korvkiosken Dalagrillen i Dalapalatset. 
Genom att samla ihop de öppna ytorna 
till en stor skulle möjligheterna att 
vistas på Islandsplan förbättras.

Gångytorna: Vad gångytorna beträffar 
finns det både för mycket och för litet av 
dem; de människor som korsar platsen är 
för få för att kunna befolka de många 
gångbanor som korsar den, samtidigt 
som stråket på kv. Örnskölds södra sida 
är för smalt för att rymma både de som 
ska passera platsen och de som vill 
stanna. Framför allt gäller detta vår och 
sommar eftersom restaurangerna i 
kvarteret har en uteservering på platsen.

En omdisponering av gång- och 
cykelytorna skulle kunna samla 
gångtrafiken till färre, men mer 
trafikerade, stråk och samtidigt separeras 
från den snabbare cykeltrafiken.

9.5 Analys av trafiksystemet
Trafiktekniskt är Islandsplans nuvarande utformning olämplig. Det korta avståndet mellan 
Brynäsgatans korsning med Södra Fältskärsgatan och den signalreglerade korsningen vid Södra 
Skeppsbron är allt för kort för att den nordgående trafiken på Södra Fältskärsgatan ska kunna 
magasineras utan att blockera Brynäsgatan. Det innebär onödiga fördröjningar för stombusstrafiken 
som ska svänga från Södra Fältskärsgatan till Brynäsgatan och vice versa. Vidare saknas 
möjligheter för cyklister från Södra Fältskärsgatan eller Islandsbron att lagligen korsa Södra 
Fältskärsgatan.
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Illustration 61: Islandsplan västerut. Banverkets  
trafikledningscentral i bakgrunden.

Illustration 62: Med uteserveringen på plats blir det inte mycket  
utrymme över för gående och cyklister. Särskilt inte när  
varudistribution pågår!
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9.6 Förslag till åtgärder
Stadsrummet och torgytan: Genom att flytta Brynäsgatans anslutning till Södra Fältskärsgatan 
kan Islandsplan samlas till en yta. Att flytta Brynäsgatan till dess ursprungliga läge, längs med 
kvarteret Örnsköld, är olämpligt på grund av att korsningen då skulle sammanfalla med korsningen 
vid Södra Skeppsbron till en femvägskorsning. Brynäsgatan bör i stället flyttas till Islandsplans 
södra sida, längs med kvarteret Nya Svan. Den sammanhängande yta som bildas kan utformas som 
torg, som park eller som en kombination av båda.
Komplettering med bebyggelse i kvarteret Springer, för att sluta stadsrummet, blir problematisk då 
kvarteret inte varit bebyggt sedan fiskarbebyggelsen revs på 1800-talet. Kvarteret fungerar i stället 
väl som park med lekplats (även om den 1999 naggades rejält i kanten av en parkeringsplats). Träd 
kan emellertid också användas för att definiera stadsrum: en stram allé i Brynäsgatan, till skillnad 
från dagens slarvigt utplacerade trädrader, skulle inte bara definiera Brynäsgatan utan också kunna 
definiera Islandsplan mot kvarteret Springer. Genom att låta allén fortsätta över Islandsplan i 
Brynäsgatans ursprungliga sträckning synliggörs dessutom historien.
En komplettering av kvarteret Storön med bebyggelse skulle innebära en kostsam ombyggnad av 
Banverkets byggnad. Men med tanke på den stora trafiken på Södra Fältskärsgatan (16 300 fordon/
dygn)139 är det frågan om det är någon egentlig mening med att försöka inkludera och aktivera även 
Islandsplans västra sida. I stället kan Islandsplan få avgränsas mot Södra Fältskärsgatan med en 
trädrad och en låg, bullerskyddande granitmur på samma sätt som Hamntorget norr om ån 

139  Gävle kommun (2007 a), s. 15
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Illustration 63: Förslag till åtgärder: 1.Brynäsgatan flyttas något och Islandsplan samlas till en yta. 2.  Nya trädrader 
markerar Brynäsgatan och Islandsplan. 3. Nya möjligheter för gående och cyklister att korsa gatan. 4. Busshållplats.
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avgränsas mot Norra Fältskärsgatan. Någon eller några bodar, som skulle kunna användas för kafé- 
eller kioskverksamhet eller för olika aktiviteter vid evenemang, skulle också kunna placeras med 
ryggen mot Södra Fältskärsgatan. Utformningen av Islandsplans torg- eller parkyta vore ett lämpligt 
föremål för en arkitekttävling.
Gångytorna: Genom att flytta cykeltrafiken till Islandsplans och Brynäsgatans södra sida separeras 
den snabba trafiken ifrån den långsamma och de gående får mer plats längs kvarteret Örnskölds 
södra sida. Den föreslagna ombyggnaden av Brynäsgatan innebär också att trottoarytan utökas från 
drygt 5 meter till 6 meter.
Trafik: Det befintliga övergångsstället vid Södra Fältskärsgatans korsning med Södra Skeppsbron 
kompletteras med en cykelöverfart. En ny gång- och cykelöverfart byggs vid Brynäsgatans nya 
anslutning till Södra Fältskärsgatan. Brynäsgatans cykelbana läggs på gatans södra sida.

Övrigt: Kvarteret Piper kan 
användas för ett parkerings-
hus om behovet av 
parkeringsplatser ökar på 
nedre Brynäs eller i 
anslutning till central-
stationen. Kvarteret Braxen 
bör reserveras för en 
framtida karaktärsfull, 
eventuellt något högre (30-
40 m), byggnad som kan 
vara ett blickfång i 
Brynäsgatans ände och 
samtidigt sluta till gatu-
rummet och Islandsplan.
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Illustration 64: Islandsplan, nuvarande utförande

Illustration 65: Islandsplan, föreslaget utförande
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10. Övrigt

10.1 Övrig möjlig ny bebyggelse

Förutom de mer detaljerat redovisade omdaningarna av Brynäsgatan, Kaserngatan och Islandsplan 
så föreslår jag fler förändringar och förtätningar på Brynäs:
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Illustration 66: Västra Brynäs med föreslagna förändringar.

Illustration 67: Södra Skeppsbron med kvarteren Concordia och Örnsköld.
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Vid Södra Skeppsbron kan, förutom det stora kvarteret Skeppsbyggaren, ytterligare några tomma 
ytor tas i anspråk för bebyggelse. Idag slutar stenstaden abrupt efter kvarteret Concordia vid Södra 
Sjötullsgatan. Läget vid ån, med strandpromenad och utsikt över Alderholmens hamnmagasin, torde 
vara attraktivt för såväl bostäder som kontor. Lämplig byggnadshöjd är 19-20 meter så att 
bebyggelsen samspelar med bebyggelsen i kvarteren Örnsköld och Concordia.

Vid Styrmansgatan gör den nya bebyggelsen på det som idag är parkeringsplatser och garage att 
en ganska ödslig och övergiven bakgata blir trevligare. Vid en långsam omvandling av 
industriområdet kan olika verksamheter tillkomma i närområdet.

Tredje tvärgatan som till stor del är 
utformad för att ingå i en planerad, men 
aldrig genomförd, nord-sydlig trafikled, 
kan omdisponeras inom sitt befintliga 
gaturum (18-21 meter) till att bli en 
trevlig stadsgata efter förebild från 
TRAST. Med en trädrad, enkelsidig 
gatuparkering, cykelbana på västra 
sidan (skuggsidan) och bred trottoar på 
östra sidan (solsidan) kan den fortsätta 
att fungera som viktig intern 
förbindelseled samtidigt som den blir 
ett attraktivt stadsrum.

Fjärde och Femte tvärgatorna mellan 
Brynäsgatan och Kaserngatan behöver 
inte fylla någon funktion som 

trafikerade gator eftersom de bara är 12 meter breda. Biltrafiken kan i stället hänvisas till de 18 
meter breda Tredje och Sjätte tvärgatorna och Fjärde och Femte i stället utformas för de boendes, 
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Illustration 68: Styrmansgatan västerut.

Illustration 69: Tredje tvärgatan vid Eriksbergsgatan.
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butikernas och de oskyddade trafikanternas behov, till exempel i form av gårdsgator 
(gångfartsområden). Fjärde tvärgatan domineras av bostäder medan Femte tvärgatan har en del 
butikslokaler. Space syntax-analysen visar att Femte tvärgatan kommer att få kraftigt förbättrade 
förutsättningar för ett folkliv med de föreslagna ändringarna, samtidigt som Fjärde tvärgatan förblir 
en lugnare sidogata.

Den föreslagna nya bebyggelsen har en byggnadsarea på ungefär 12 000 m² vilket vid en 
genomsnittlig exploatering med 4 våningar skulle ge en våningsyta (BTA) på ungefär 48 000 m² 
vilket motsvarar knappt 500 lägenheter. Eftersom alla bottenvåningar ska förberedas för 
verksamhetslokaler kan detta, teoretiskt sett, minska antalet möjliga lägenheter med drygt 100. En 
exploatering som motsvarar den gamla stenstaden, dvs. 6-7 våningar, torde dock rymma bortåt 700 
lägenheter förutom verksamhetslokaler vilket motsvarar 1 400-2 100 invånare.

10.2 Parkering
Den föreslagna bebyggelsen ligger dels till stor del på vad som idag är parkeringsplatser och 
kommer även själv att generera ett behov av parkeringsplatser. Eftersom det är både svårt och dyrt 
att anordna underjordisk parkering i anslutning till mycket av den föreslagna bebyggelsen kommer 
parkeringen att behöva koncentreras till ett fåtal större anläggningar. I en tät stadsmiljö kan man inte 
räkna med att ha parkering i samma hus som man själv bor utan måste räkna med att för tillfälliga 
parkeringsbehov använda gatuparkeringen och vid längre uppställning ha bilen i ett garage några 
kvarter bort.

Gatuparkering: I och med att gatuparkering blir tillåten längs Brynäsgatan, Tredje tvärgatan och 
Kaserngatan så tillkommer omkring 120 allmänna parkeringsplatser längs dessa gator.

Nedre Brynäs: I det stora kvarteret Skeppsbyggaren vid Södra Skeppsbron kan hela eller delar av 
innergården underbyggas med ett garage med planterbart bjälklag. Garaget skulle kunna rymma 
omkring 200 bilar. Även i kvarteret Vulcanus invid Brynäsgatan kan innergården underbyggas med 
garage. Kvarteret Piper, mellan järnvägen och Södra Fältskärsgatan, kan bebyggas med ett 
parkeringshus enligt den befintliga detaljplanen och rymma 200-250 bilar.

Brynäsgatan: Bebyggelsen längs Brynäsgatans norra sida, som består av förtätning på 
kvartersmark, måste få parkeringen löst på annan plats. Rivningstomten i kvarteret Bergmästaren, 
vid korsningen med Tredje tvärgatan, är lämplig att bebygga med ett kombinerat butiks- och 
parkeringshus som skulle kunna rymma 100-150 bilar.

Kaserngatan: Även längs Kaserngatan blir det svårt att inrymma något större antal 
parkeringsplatser i den bebyggelse som består av förtätning på kvartersmark. Mindre 
parkeringsanläggningar skulle kunna få plats i kvarteret Fyrbåken (vid Tredje tvärgatan) och i 
kvarteret Baggaren (vid Agötorget) med kanske 60 platser vardera. Eventuellt kan det befintliga 
parkeringsdäcket i kvarteret Mejseln, vid Agötorget och mellan Femte och Sjätte tvärgatorna, 
byggas på med en våning (ca 40 platser).

Styrmansgatan: Dagens parkeringsplatser bör kunna få plats under den nya bebyggelsen men en 
av de industritomter på norra sidan av Styrmansgatan som idag används som upplag kan även 
bebyggas med ett parkeringshus.
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11. Utvärdering och diskussion
Den föreslagna nya bebyggelsen har en byggnadsarea på ungefär 22 000 m², fördelade som följer:

– Södra Skeppsbron: 6 700 m²

– Brynäsgatan: 4 900 m²

– Styrmansgatan: 2 800 m²

– Fjärde och Femte tvärgatorna: 2 400 m²

– Kaserngatan: 5 000 m²

– Hillmansgatan: 240 m²

Med en genomsnittlig exploatering på fyra våningar ger detta en bruttoarea (BTA) på ungefär 
88 000 m², motsvarande ungefär 880 lägenheter. Skulle exploateringsgraden ökas till stenstadens 
typiska mått på en butiksvåning och fem till sex bostadsvåningar ger det en bruttoarea för bostäder 
på 110 000-132 000 m², eller 1 100-1 320 lägenheter, och en bruttoarea för butiker och 
verksamheter om 22 000 m². Om Brynäsgatans norra sida skulle få sammanhängande bebyggelse 
skulle ytterligare 1 200 m² byggnadsarea eller 4 800-7 200 m² bruttoarea (48-72 lägenheter) 
tillkomma. Vid en genomsnittlig hushållsstorlek på mellan 2 och 3 personer skulle bostäderna 
rymma mellan ungefär 1 700 och 4 000 invånare, i tillskott till de knappt 8 000 personer som idag 
bor i stadsdelen.

Vad skulle ett sådant tillskott av bostäder på Brynäs innebära för kommunens målsättningar för 
bostadsbyggandet i Gävle? Som jag har visat så har kommunen i översiktsplanen planerat för att en 
oförsvarligt stor del – mer än en tredjedel – av framtidens bostadsbyggen ska ske i områden som 
varken kan betraktas som kollektivtrafiknära eller centrumnära, trots den uttalade motsatta avsikten. 
Om man i stället byter ut mellan 900 och 1 300 av dessa perifert planerade bostäder mot 
förtätningen på Brynäs, till exempel 360-720 bostäder i Hemlingby och Järvsta, 200-400 bostäder i 
Backa, 100-200 bostäder i Forsby och 100-200 bostäder i Mackmyra (inalles 760-1 520 bostäder), 
så skulle den bilberoende periferins andel av utbyggnaden minska till 14-16 % samtidigt som den 
centrumnära utbyggnaden skulle öka till 57-58 % – en rejäl omfördelning.

Vad innebär förslaget för trafiken? Om varje hushåll genererar i genomsnitt fem 
motorfordonsrörelser per dygn kommer ett tillskott på mellan 880 och 1 320 lägenheter att innebära 
ytterligare 4 400-6 600 fordon per dygn fördelat över Brynäs gator. Eftersom den föreslagna 
bebyggelsen i huvudsak ligger längs Södra Skeppsbron, Brynäsgatan och Kaserngatan är det dessa 
gator som kommer att få det mesta av den nya trafiken men i jämförelse med gatornas nuvarande 
trafikmängder (< 8 100 f/d, < 4 200 f/d resp. < 8 300 f/d140) kommer trafiktillskottet knappast att 
vara något problem. En måttlig trafikökning bygger dock på att de tillkommande invånarna också 
har ett lågt bilinnehav. HSB:s bygge i kvarteret Olof Knagge, som i skrivande stund färdigställs, har 
färre garageplatser än det finns lägenheter medan bostäderna som byggts på Alderholmen har 
mellan 1 och 2 parkeringsplatser under tak per lägenhet. Det är tydligt att byggherrarna på 
Alderholmen har gjort bedömningen att man måste kunna erbjuda två privata parkeringsplatser till 
de flesta hushåll för att lägenheterna ska vara säljbara, trots det centrala läget. En sådan reell 
parkeringsnorm för resten av staden skulle givetvis omintetgöra alla ambitioner att bygga tätt och 
trafiksnålt. Vad trafiksäkerheten beträffar så kan den föreslagna omdaningen av Brynäsgatan, Tredje 
tvärgatan och Kaserngatan från motorleder till stadsgator komma att innebära fler olyckor. I gengäld 

140  Gävle kommun (2007 a), s. 15
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innebär den intensiva och integrerade trafikmiljön att motortrafikens hastigheter sänks vilket kan 
göra att olyckorna blir mindre allvarliga.

Hur mycket av den föreslagna bruttoarean kommer att användas för kontor, butiker och 
restauranger? Det är en fråga som är mycket svår att svara på. Ett realistiskt antagande när det gäller 
butiker är att Brynäs inte kan bli en del av Gävles kommersiella centrum eftersom det ligger alldeles 
för långt bort. Centrumhandeln i Gävle är starkt koncentrerad till Stortorget och man behöver bara 
röra sig ett eller två kvarter bort för att hitta lokaler som stått tomma i åratal. Några större 
livsmedelsbutiker kan man nog inte räkna med heller, eftersom Ica och KF har varsin stormarknad 
på Fjällbacken. Däremot borde sådan verksamhet som i hög grad förlitar sig på lokala kunder, 
såsom närbutiker, kaféer, restauranger, frisersalonger och liknande kunna etablera sig tack vare det 
ökade kundunderlaget. Dessutom visar space syntax-analyserna i kombination med Gehls, Jacobs 
och Jacobs teorier att det kan vara så att det finns en dold potential för lokalt folkliv i och med att de 
gator som borde ha bäst förutsättningar för ett folkliv har en utformning som inte uppmuntrar till 
utevistelse samtidigt som stadsdelens nuvarande trafiknät gör att det är svårt att hitta till de 
befintliga butiksgatorna. Den föreslagna omdaningen av Brynäs skulle alltså kunna innebära att 
Brynäsborna går ut på gatan, inte för att de blivit fler eller fått ändrade inkomster utan helt enkelt 
för att det tidigare varit otrevligt att vistas utomhus i den egna stadsdelen. Återigen kan det dock 
vara på sin plats att jämföra med bostadsbygget på Alderholmen, där det i etapp ett inte finns en 
enda butikslokal, eller bostad som kan ställas om till butikslokal, trots att detaljplanen medger det.

Hur skulle ett genomförande kunna se ut? Det vanliga förfarandet vid ett exploateringsprojekt är att 
markägaren, till exempel kommunen, tar initiativ till exploatering. I fallet Brynäs ägs bara en liten 
del av den mark som pekats ut av kommunen eller något av kommunens fastighetsbolag medan 
mycket mark ägs av bostadsrättsföreningar och privata fastighetsbolag. Gävle kommun måste alltså 
göra som Uppsala kommun: beskriva visionerna, ta fram planer och föra diskussioner med 
fastighetsägarna för att få dessa att i sinom tid genomföra den av kommunen önskade 
exploateringen. Exemplet från Fyrislundsgatans stadsomvandlingsstråk i Uppsala visar att det kan 
vara svårt att övertyga bostadsrättsföreningar om att de ska ta initiativ till bebyggelse på den egna 
marken.

Vad ger mitt förslag för måluppfyllelse jämfört med översiktsplanen? Översiktsplanens 
konsekvensbedömningar är inte relaterade till mätbara mål utan är värderande omdömen av typen 
”Nya föreslagna bostäder tar mark i anspråk och kommer att belasta ekologiska system. Naturmark 
tas i anspråk liksom mark nära vattendrag och hav. En mycket liten del bostäder föreslås i anlagda 
parker. Förslaget bygger ändå på att komplettera befintlig stadsstruktur och bygga på redan 
ianspråktagen mark och därigenom i så lite grad som möjligt försämra ekologiska värden.” Med 
tanke på att översiktsplanen i praktiken föreslår att en mycket stor del av den kommande 
bostadsutbyggnaden ska ske i perifera, bilberoende lägen så skulle mitt förslag för Brynäs innebära 
en bättre måluppfyllelse än översiktsplanen nu gör. Den ökade tätheten skulle ge kortare avstånd 
och minska transportbehoven. Befintlig service och kollektivtrafik skulle få ett bättre underlag. 
Mindre jordbruksmark skulle behöva tas i anspråk. Fler bostäder skulle kunna byggas i befintliga 
områden vilket minimerar behovet av ny infrastruktur. Et cetera, et cetera. Där mitt förslag skulle få 
negativa konsekvenser jämfört med översiktsplanen är de som gäller buller och miljöfarliga 
transporter. En tätare bebyggelse innebär att fler människor kommer att befinna sig nära starkt 
trafikerade vägar och järnvägar, till exempel på Brynäs som ligger invid järnvägen och har många 
industriarbetsplatser. Det är också förmodligen billigare – i det korta perspektivet – att bygga glest 
och perifert än tätt och centralt och dessutom administrativt enklare eftersom det inte finns några 
grannar och befintliga förhållanden att ta hänsyn till. Kostnaderna tas i stället ut på sikt i form av en 
nödvändig infrastrukturutbyggnad och den ökade trafikens miljöeffekter.
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12. Efterord
När jag påbörjade mitt examensarbete hade Gävle kommun ännu inte antagit översiktsplanen utan 
planen var under utställning. Efter att planen antagits valde jag att inte uppdatera mitt arbete enligt 
antagandehandlingen utan fortsätta att hänvisa till utställningshandlingen eftersom den antagna 
planen bara skilde sig marginellt från utställningshandlingen. En viktig skillnad finns dock: där 
utställningshandlingen bedömer kapaciteten för förtätning på s.k. lucktomter (rivningstomter) i 
innerstaden till ungefär 400 bostäder, vilket motsvarar vanlig innerstadsbebyggelse i 6-7 våningar, 
har i antagandehandlingen antalet bostäder bantats ned till 100-200. Drygt 60 av dessa borttagna 
bostäder beror förvisso på att bygge i HSB:s regi redan pågick för fullt på en av de utpekade 
tomterna (Centralhotellets nedbrunna del i kvarteret Olof Knagge) men de övriga 140-240 borttagna 
bostäderna beror förmodligen på att förslaget väckt motstånd. 100-200 bostäder på de utpekade 
innerstadstomterna motsvarar en exploatering med blotta 2-3 våningar eller t.o.m. små radhus! En 
brasklapp är tillfogad i antagandehandlingen: "Ny bebyggelse anpassas till rutnätsplanen och 
kulturmiljön. Stort behov av samordnade parkeringslösningar. Alla tomter kräver mer studier." För 
fördelningen av framtidens bostadsutbyggnad gör det inte så stor skillnad, men det sänder en viktig 
signal: förtätning i befintlig miljö, om det så är på centralt belägna grusplaner som stått tomma i 
decennier, är nog inte politiskt möjlig att genomföra i Gävle kommun. Förmodligen inte heller 
hypotetiska stadsomvandlingsprojekt på Brynäs.
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